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تقدمي
يدرك معظم الناس متام اإلدراك حجم الدمار الناجم عن الصراع في سورية الذي اندلع عام 
2011، حيث ُقتل مئات اآلالف من األشخاص، وحتولت الكثير من املدن والبلدات إلى أنقاض، 
ونزح املاليني داخلياً، باإلضافة إلى أكثر من خمسة ماليني شخص اضطروا إلى البحث عن 

املالذ اآلمن في الدول اجملاورة وما بعدها من دول.

 إن الضرر الذي حلق باحلياة الثقافية والفكرية في سورية، والذي ال يتضح أثره على الفور، 
واملستشفيات  واجلامعات  املدارس  استهداف  مت  لقد  البالد.  ملستقبل  دماراً  أقل  ليس 
مدارسهم  عن  بعيداً  الفرار  على  واألكادمييون  املعلمون  واُجبر  وتدميرها،  التعليمية 
وتُركوا وحيدين  السابقة،  اآلن معزولون عن حياتهم  ومنازلهم، ومعظمهم  وجامعاتهم 
ليتدبروا أمورهم بأنفسهم دون أن تتاح لهم فرص ميكن من خاللها أن يساهموا مبهاراتهم 

ومعارفهم وخبراتهم التي اكتسبوها بشق األنفس، والتي بدأت تتراجع اآلن.

إن إعادة بناء نظام فعال مستقل للتعليم العالي في سورية ميثل جزءاً أساسياً من العملية 
األوسع إلنعاش البالد وإعادة إعمارها. وكما يوضح هذا التقرير، ستكون هناك حتديات مادية 
وتنظيمية وسياسية عديدة، وتكمن اخلطوة األولى للتغلب على هذه التحديات في فهمها 
بشكل أفضل. لذلك فأنا أرحب بهذا التقرير باعتباره مساهمة مهمة في هذه العملية، 
حيث كانت مساهمة األكادمييني والباحثني السوريني أنفسهم في إعداده مسألة في غاية 
الذين  السوريني  وزمالئهم  التدريس في جامعة كامبريدج  وأبارك ألعضاء هيئة  األهمية، 
عملوا سوية على إجنازه كجزء من برنامج سورية الذي يديره مجلس األكادمييني املهددين 

باخلطر )كارا Cara( ومقره في لندن، واملدعوم بسخاء من قبل املمولني.

كما أنني أشيد أيضاً بهذه املنظمة البريطانية الفريدة التي تعمل على احلفاظ على اجلزء 
الهام من رأس املال الفكري والثقافي في سورية ورعايته والتواصل معه. إن هذه املنظمة 

حتتاج للدعم.

دراسة حول حالة  بتقدمي  وبتكليف من كارا مرة أخرى  الباحثني  الفريق من  لقد قام هذا 
التعليم العالي في سورية قبل عام 2011، والتي شكلت األساس لهذا العمل األخير. لقد 
قدم هذا التقرير الثاني توصيات رصينة وواضحة، وسيتطلب تنفيذها تعاوناً فعاالً وطويل 
األمد بني السلطات املوجودة في سورية وفي الدول اجملاورة جنباً إلى جنب مع الدعم الفعال 
وامللتزم من قبل العديد من املنظمات الدولية واملتخصصني في هذا الشأن. وأنا هنا أحث 

جميع األطراف املعنية على االجتماع معاً للبدء في هذا العمل الهام واملضي قدماً فيه.
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جلستا نقاش مرّكز.	 

إفادات شخصية قّدمها 19 أكادميياً سورياً يعيشون في املنفى في تركيا ومت جمعها من 	 
قبل فريق جامعة كامبريدج.

السوريني  الباحثني  لدى  نوعية  بحثية  قدرات  بناء  الدراسة  هذه  إجراء  من  الهدف  كان 
املشاركني عبر التدريب والتعّلم العملي، وذلك من أجل مساعدتهم على استمرار املشاركة 
في اإلسهامات األكادميية خالل فترة وجودهم في دول اللجوء، فضالً عن العمل على تعزيز 
فهم التحديات التي تواجه األكادمييني السوريني هناك، وإعداد تقرير رصني وموثوق يساهم 
والقائمني  السياسات  صانعي  من  باألزمة  املعنية  للجهات  الالزمة  املعلومات  توفير  في 
على عمليات التخطيط والتمويل، والتركيز على أهم األولويات املستقبلية على صعيد 
العالي في سورية ما  التعليم  الدراسة السابقة حول  نتائج  العالي. وبناًء على  التعليم 
التقرير إلى تسليط  الفريق ذاته في عام 2017، يهدف هذا  قبل عام 2011، والتي أجراها 

الضوء على واقع قطاع التعليم العالي حالياً بعد هذه الفترة الطويلة من الصراع.

وعلى الرغم من أنه كانت هناك محاوالت إلصالح نظام التعليم العالي في سورية قبل 
عام 2011، إاّل أنه ظّل بحاجة ماسة إلى التحديث والتطوير. وبات النظام التعليمي، منذ 
اندالع احلرب، يفتقر إلى الترابط والتنسيق، وغير فعال، وخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين 
ال يحظون بدعم احلزب احلاكم ويعيشون في املناطق التي تتزايد فيها حّدة الصراع. وقد 
توّصل هذا البحث إلى حتديد ثالثة اجتاهات رئيسة سائدة، وعلى الرغم من أّن عناصر كثيرة 

منها كانت موجودة قبل عام 2011، لكنها تفاقمت جميعها بعد اندالع الصراع.

االجتاه 1: تسييس التعليم العالي في أوقات الصراع
أبرز  أحد  الصراع  اندالع  عن  الناجت  العالي  للتعليم  واملكّثف  املتصاعد  التسييس  يعد 
االجتاهات التي تناولتها الدراسات واملؤلفات منذ عام 2011، كما أنه يعّد أيضاً أحد السمات 
األساسية للتطّورات الطائفية الناجمة عنه. وفي حني أن قطاع التعليم العالي ال ميّثل بأي 
حال امليدان الوحيد للصراع السياسي املتصاعد، حيث تعاني البلدان التي مزقتها احلروب 
من التفكك واالختالل الوظيفي في العديد من القطاعات األخرى، فإن هذه الدراسة تسعى 
إلى تسليط الضوء على اجملاالت الرئيسية التي يجب مراعاتها وأخذها بعني االعتبار نظراً 
لدورها الكبير في التأثير في جودة هذا القطاع ووحدته في املستقبل. وتشمل القضايا 

الرئيسية الناجتة عن هذه الدراسة ما يأتي:

التفكك وعدم الترابط: نظام التعليم العالي في سورية بعد عام 2011 هو نظام مفكك 	 
وغير مترابط في العديد من احلاالت، وخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين ال يحظون بدعم 
الصراع،  حّدة  فيها  تتزايد  التي  املناطق  في  يعيشون  للذين  وبالنسبة  احلاكم،  احلزب 
والتي تفتقر إلى االعترافني الوطني والدولي على حدٍّ سواء. ويتجلى هذا التفكك في 
البنية التحتية املدمرة ملرافق قطاع التعليم العالي، وعسكرة احلرم اجلامعي، والتهجير 
القسري للطالب وأعضاء هيئة التدريس، وعدم وجود كوادر مؤهلة، وهياكل املساءلة 
واحلراك  التعليمية  العملية  أصاب  الذي  والتشويش  أصالً،  املوجودة  غير  أو  الفاشلة 

األكادميي.

املُلّخص التنفيذي

ميّثل هذا التقرير ثمرة بحث تعاوني أجراه فريق ضّم أكادمييني سوريني يعيشون في املنفى 
في تركيا وأكادمييني من كلية التربية في جامعة كامبردج، وذلك حول حالة وظروف قطاع 
التعليم العالي في سورية بعد عام 2011، وقد متّ تصميمه ليكون مبثابة نشاط تعليمي 
للمشاركني، ودراسة تعاونية في الوقت نفسه، حيث شمل تنظيم ورشتي عمل أشرف 
في  املشاركني  السوريني  الباحثني  قدرات  بناء  بهدف  كامبريدج  جامعة  فريق  عليهما 
مجاالت جمع البيانات وأخالقيات البحث العلمي ومنهجيات البحث النوعي. وساهم كلٌّ 
من اجلانبني بإثراء الورشتني مبعرفته وفهمه وخبراته الفريدة، ال سيما تلك التي اكتسبها 
الباحثون السوريون املشاركون من خالل تواصل مع زمالئهم ومع الطالب الذين ما يزالون 
يعملون أو يدرسون في قطاع التعليم العالي داخل سورية. وقد قام فريق جامعة كامبريدج 
بالتعاون مع فريق األكادمييني السوريني بإجناز هذه الدراسة خالل فترة زمنية امتدت على 

مدار 12 شهراً، بني عامي 2017 و2018.

جتربة  الصراع  ظروف  في  العلمية  البحوث  إجراء  وخصائص  وتعقيدات  طبيعة  وشّكلت 
حدٍّ  على  كامبريج  جامعة  فريق  وأعضاء  السوريني  للباحثني  بالنسبة  صعبة  تعليمية 

سواء، وخاصة عندما يكون الناس نازحني وخائفني.

ونظراً لعدم توفر بيانات موثوقة حول حالة التعليم العالي في سورية بعد عام 2011، فقد 
ارتكز استعراضنا للدراسات واملؤلفات السابقة على اإلنتاج الفكري الرمادي )املؤلفات غير 
الرسمية/ غير املعلنة(، والتقارير التوصيفية التي متيل إلى طابع السرد القصصي والتي 
ورد ذكرها في وسائل اإلعالم والتقارير البحثية1. وعلى الرغم من أننا بذلنا جهوداً حثيثة 
الختيار هذه التقارير من مصادر موثوقة وحسنة السمعة، لكننا ندرك متاماً مدى قصور 

مثل هذا النوع من املقاربات، لذلك سعينا إلى دعمها مبصادر أخرى قدر املستطاع.

واعتمد هذا البحث على أربعة مصادر للحصول على البيانات:

الدراسات األكادميية احلالية، إلى جانب املؤلفات واملنشورات غير الرسمية 	  استعراض 
ُحف  املستقاة من الوسائل اإلعالمية واإلخبارية، وتقارير املنظمات غير احلكومية والصُّ

التي تناولت التعليم العالي في سورية بعد عام 2011؛

117 مقابلة متّ إجراؤها عن بعد من قبل الباحثني السوريني املشاركني مع طالب وأعضاء 	 
من الكادر التدريسي في اجلامعات، والذين ما يزالون يدرسون أو يعملون ضمن مجال 

التعليم العالي في سورية.

وتقارير  املثال(  على سبيل  )اليونسكو  والوكاالت  الهيئات  تقّدمها  التي  التقارير  عادة  الرمادي  الفكري  اإلنتاج  ميّثل   -1
حف، والتقارير اإللكترونية على شبكة اإلنترنت الصادرة عن املنظمات اخليرية، ويشار إليها باملؤلفات »الرمادية« ألنه  الصُّ
رمبا لم تتم مراجعتها من قبل باحثني متخصصني. وبسبب الصراع الدائر في سورية حالياً، هناك عدد محدود للغاية من 
املؤلفات املنشورة التي متت مراجعتها أكادميياً حول التعليم العالي، حيث إن ذلك يتطلب إجراء البحوث داخل سورية. 
وهذا األمر ميثل حتدياً كبيراً، حيث أدى الصراع إلى تقويض أي فرص إلجراء أبحاث ُمراجعة ومدققة حول التعليم العالي. 

لذا من الشائع في مثل هذه احلاالت االعتماد على اإلنتاج الفكري الرمادي، شريطة أن يتّم تأكيده ودعمه مبصادر أخرى.
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االجتاه 2: جمود املناهج الدراسية، وتقييد التعاون الدولي، وغياب البحث العلمي
كبيرة  مقاومة   2011 عام  قبل  العالي  التعليم  نظام  لتحديث  محاوالت سورية  واجهت 
في أجزاء عديدة من قطاع التعليم لعالي، مبا في ذلك محاوالت إصالح املناهج الدراسية 
اإليديولوجية واملمارسات القدمية جداً، وتعزيز مستويات االستقاللية، واستحداث هياكل 
لضمان اجلودة4. فعلى الرغم من احلاجة إلى ضخ االستثمارات، إاّل أّن انخفاضاً حاداً طرأ على 
مستوى معدالت اإلنفاق على التعليم العالي بعد عام 2000، حيث كانت نسبة اإلنفاق 
على هذا القطاع إحدى أقل نسب إجمالي اإلنفاق احلكومي وحصص الناجت احمللي اإلجمالي 
على مستوى العالم. وتشير الدراسات إلى أن نصيب الفرد من اإلنفاق العام على التعليم 
العالي في سورية في عام 2011 كان أقل بكثير من املتوسط الذي حددته منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )OECD(، فضالً عن وجود مستوى عاٍل من عدم املساواة في التمويل 
ضمن هذا قطاع في سورية. وفي حني كانت احلكومة تعمل على توسيع نطاق خيارات 
الوقت نفسه بتخفيض  أنها كانت تقوم في  إال  املتاحة قبل عام 2011،  العالي  التعليم 
التمويل اخملصص له، وهو ما يُطلق عليه مشكلة »تفضيل الكم على اجلودة«، وبالتالي، 
زادت حّدة تعقيد التحديات التي تواجه عمليات إصالح التعليم العالي في سورية بعد عام 

.2011

فقدان رأس املال الفكري ونقص املوارد: نتج عن هذا النزاع خسائر كبيرة على مستوى 	 
اخلبرات والبنية التحتية لقطاع التعليم العالي، والتي تفاقمت بسبب حتويل متويل هذا 

القطاع احملدود أصالً لإلنفاق على احلرب.

جمود املناهج الدراسية: شددت احلكومة سيطرتها على مؤسسات التعليم العالي 	 
في املناطق التي يسيطر عليها النظام، مبا في ذلك مضمون املناهج الدراسية وطريقة 
تقدميها للطالب، وذلك مع استمرار غياب التطبيق العملي للمعلومات، وزيادة االعتماد 
على أسلوب التعّلم عن طريق احلفظ عن ظهر قلب واملناهج والكتب الدراسية التي 
عفا عليها الزمن.  وقد جرت عدة محاوالت في اجلامعات املوجودة في املناطق اخلارجة 
العلمية سعياً  للبحوث  وتأمني دعم  الدراسية  املناهج  النظام لتحديث  عن سيطرة 

منها الستعادة الطالب.

وبأنها 	  سلبي  بشكل   2011 عام  بعد  التدريس  أساليب  ُوصفت  والتعلم:  التعليم 
حد  إلى  سائدة  احلالة  هذه  كانت  حني  وفي  وضعيفة«.  و«ركيكة  ونظرية«  »تقليدية 
ذلك بسبب خسارة  بعد  تفاقم  التدريس  انخفاض جودة  أن  إال   ،2011 عام  قبل  كبير 
إلى  واحلاجة  املدربني،  وغير  التخرج  حديثي  الطالب  وتعيني  اخلبرة،  وذي  املؤهل  الكادر 
تكليف املدرسني بتدريس مواد خارجة عن مجال تخصصاتهم، باإلضافة إلى املناهج 
والكتب القدمية التي عفا عليها الزمن، واستمرار غياب الفرص املتاحة إلجناز الدراسات 

التطبيقية. 

تقييد حرية 	  أدى  اخلبرة،  إلى خسارة أصحاب  باإلضافة  اجلودة:  وتراجع  القدرات  ضعف 

 .)2018A(.See Dillabough et al -4

الفساد والعسكرة: اعتبر الطالب املشاركون في هذه الدراسة قطاع التعليم العالي 	 
لبعض األطراف، ووجود  وإدارة منحازة سياسياً  وظيفياً، مع فساد واضح فيه،  مختالً 
استمرار  بسبب  التدريس  جودة  في  مستمر  وتدهور  اجلامعي،  احلرم  في  األمن  لقوات 

هجرة أعضاء هيئة التدريس2. 

العالي عبر مجموعة متنوعة من 	  التعليم  زادت وتيرة تسييس  التسييس املتصاعد: 
هياكل  فساد  ذلك  ويشمل  العنف.  استخدام  على  منها  العديد  ينطوي  الوسائل 
احلوكمة، وعسكرة الطالب واملمارسات اجلامعية، وتعزيز قبضة األجهزة األمنية، والتي 
تؤدي مبجملها إلى تفكك نظام التعليم العالي و/أو انهياره بشكل تام. وعلى الرغم 
إلى  السابقة  واملؤلفات  الدارسات  في  ورد  وما  البحث  هذا  في  املشاركني  إشارة  من 
أنحاء  العالي في كافة  بالتعليم  املرتبط  السياسي  النشاط  مستويات متفاوتة من 
أّن جميع مؤسسات التعليم العالي سواًء في املناطق اخلاضعة لسيطرة  إاّل  الدولة، 
للنظام أو غير اخلاضعة له قد عانت درجات من التسييس، مبا في ذلك تصاعد وتيرة 
تسييس عملية التعيينات في املناصب اإلدارية واألكادميية العليا في املناطق اخلاضعة 

لسيطرة النظام.

االختفاء، 	  وحاالت  واحملسوبية،  االعتقال،  عمليات  ساهمت  اإلنسان:  حقوق  انتهاكات 
والنزوح والتهجير3 والقتل في تغيير التركيبة السّكانية ضمن قطاع التعليم العالي، 
وأدت إلى حالة من عدم الثقة االجتماعية في مؤسسات التعليم العالي وقدرتها على 
أنهم قادرون على  والطالب على  األكادمييني  إلى  ويُنظر  الطالب في املستقبل.  تعليم 
والنزاعات،  األزمات  أوقات  الّسكان خالل  واسعة من  التأثير بشكل كبير في شريحة 
لذلك يتّم استهدافهم باعتبارهم ميّثلون تهديداً واضحاً، وسورية ليست استثناًء في 

هذا السياق.

إعادة االصطفاف السياسي: أصبحت إعادة االصطفاف السياسي عقبة رئيسية أمام 	 
توسيع أشكال التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، حيث أُجبرت اجلامعات التي 
يسيطر عليها النظام على تخفيض مستوى عالقاتها مع اجلامعات الغربية؛ وتعزيز 
تعاونها مع الدول املوالية له، مبا في ذلك روسيا وإيران والصني. لذلك اعتبر املشاركون 
في البحث أّن املؤسسات التعليمية احلكومية باتت أقل فائدًة من الناحية العلمية، 
وذلك نتيجة الفتقارها إلى الطرق واألساليب األكثر حداثة ودميقراطية وشفافية على 

مستوى التدريس والبحث العلمي.

اجلهات الفاعلة خارج الدولة: بقدر ما تؤثر مصالح اجلهات اإلقليمية الفاعلة ونفوذها 	 
في توفير فرص التعليم العالي داخل سورية، فإن االجتاهات الداخلية تسهم في ذلك 
أيضاً، مما يزيد من تقييد احلرية األكادميية أو االستقالل الذاتي املؤسسي، والذي يحظى 

بتقدير اجملتمعات األكادميية الدولية.

 Mitchell )2017( -2
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االجتاه 3: جتربة الطالب، وفرص الوصول إلى التعليم العالي، والتعّلم والتقّدم
املسيطرة  والقوى  اجلغرافي  للموقع  وفقاً  السورية  اجلامعات  في  الطالب  جتارب  تباينت 
والسالمة الشخصية واملوارد املتاحة وما إذا كانت اجلامعة خاصة أم عامة، ولكن عكست 
على  والذي  واالنكماش،  االنقسام  من  يعاني  الذي  العالي  التعليم  قطاع  واقع  جميعها 
الرغم من بعض مبادرات اإلصالح التي حدثت فيه قبل عام 2011، إاّل أنه كان ال يزال بحاجة 

إلى عملية حتديث واسعة النطاق عند اندالع األزمة.

فرص وصول الطالب إلى التعليم العالي: ازدادت فرص وصول الطالب إلى مرحلة التعليم 	 
العالي بعد عام 2011، حيث انخفضت معدالت املفاضلة6 بشكل كبير على مستوى 
اجلامعات العامة واخلاصة، وذلك ملواجهة انخفاض معدالت طلبات االلتحاق باجلامعات 
امتحان  اجتاز  تقريباً  أي شخص  فبات مبقدور  املتاحة،  األماكن  املنافسة على  وتراجع 
الثانوية العامة )البكالوريا( بنجاح متابعة الدراسة في التعليم العالي حالياً. ونتج عن 
ذلك أيضاً اتساع نطاق اخليارات املتاحة أمام الطالب لدراسة التخصص الذي يرغبون 
به، خاصة في املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام. وكانت فترة ما قبل عام 2011 قد 
شهدت أمناطاً واضحة جداً من سيطرة الدولة على التعليم سواًء عبر التحكم املطلق 
مبسارات حياة الطالب أو توجيهها عبر التحكم في اختيارهم للجامعة والتخصص 
)Buckner 2013(.7 ومع أن خيارات أكثر في التوجه نحو اختيار التخصصات قد تكون 
ظهرت بعد عام 2011، إال أن عدم الترابط في قطاع التعليم العالي يعني أن جودته 
إما قد تضاءلت بشكل كبير أو أصبحت غير موجودة أصالً. وعلى الرغم من أّن العوائق 
األمنية أثرت بصورة غير متكافئة في فرص وصول الطالبات إلى التعليم العالي، إاّل أّن 
هجرة الطالب الذكور وتعبئتهم للمشاركة في احلرب عكست نسبة الذكور إلى اإلناث 
التي كانت سائدة قبل عام 2011 لتصبح 60٪ من اإلناث مقابل 40٪ من الذكور8، حيث 

أصبحت نسبة الطالبات متّثل األغلبية داخل سورية بعد عام 2011.

التعليم 	  إلى  الوصول  فرص  حتّسن  من  الرغم  على  اجلامعة:  واختيار  باألمان  الشعور 
احلضرية،  املناطق  بعض  في  الطالب، السيما  أعداد  تناقص  معدالت  ارتفعت  العالي، 
وذلك بسبب تزايد اخملاوف على السالمة الشخصية، وزيادة مستوى الفقر، واخلوف من 
واملالي  االجتماعي  الدعم  نقص  جانب  إلى  اإللزامية،  العسكرية  اخلدمة  أو  االعتقال 
أكبر  بشكل   2011 عام  بعد  للجامعات  الطالب  اختيار  تأّثر  لذلك  الداخلي.  والنزوح 

باالعتبارات املتعلقة بالسالمة واألمن أكثر من تأثره مبعايير اجلودة التعليمية.

حساب 	  على  العالي  التعليم  إلى  الطالب  وصول  فرص  حتسني  جاء  التعليم:  جودة 
من  تعاني  والتي  النظام،  اخلارجة عن سيطرة  املناطق  في  وخاصة  التعليمية،  اجلودة 

املدارس  املتقدمون ضمن  يتنافس  اجلامعات في سورية، حيث  الطالب في  لقبول  الرئيسية  الطريقة  املفاضلة هي   -6
الثانوية  الدراسة  شهادة  في  العام  مجموعهم  على  بناًء  يختارونها  كليات  ثالث  في  املتاحة  املقاعد  على  الثانوية 
)البكالوريا( والقدرة االستيعابية لكل تخصص. وبعد صدور نتائج املفاضلة، تتطلب دراسة بعض التخصصات إجراء 

امتحانات إضافية، إلى جانب شهادة إمتام الدراسة الثانوية
7- انظر املكتب املركزي لإلحصاء 9 -2004.  

.)2018a( Dillabough et al  -8

احلركة والتنقل وعدم حضور الكادر التدريسي والطالب، نتيجة النعدام األمن، إلى إلغاء 
احملاضرات واالمتحانات وتفاقم مشكلة نقص الكوادر التدريسية وتراجع مستوى جودة 
خريجني  وجود  وعدم  اخلبرة  ذوي  التدريسية  الهيئة  أعضاء  خلسارة  ونتيجة  التدريس. 
حاصلني على درجة الدكتوراه، يتّم حالياً ملء املناصب األكادميية عبر تعيني خريجني 
حصلوا على درجة املاجستير حديثاً، وتسهيل إجراءات التعيني وإضفاء الطابع الرسمي 

عليه من خالل إصدار النظام مرسوماً جديداً في عام 2017.

التي 	  أدى غياب االعتماد األكادميي واالعتراف باجلامعات  االعتماد األكادميي للجامعات: 
تقع ضمن املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام، والتي ال تزال تعتمد مناهجه، إلى مزيد 
غير  وإلى منح شهادات  والطالب،  التدريسي  الكادر  بالنسبة ألعضاء  الصعوبات  من 
معترف بها على املستويني الوطني والدولي، وذلك على الرغم من اجلهود التي يبذلها 

البعض في تلك املناطق للحفاظ على الضوابط واملعايير التعليمية.

نزاهة التعليم العالي: تشير التقارير املتعلقة بانتشار حاالت الرشوة والغش، مدعومة 	 
أدى  اقتصاد احلرب  أّن  إلى  اإلنترنت،  الرسمية على شبكة  واملنشورات غير  بالدراسات 
العالي5. كما  التعليم  نزاهة  ملدى  تهديداً  متّثل  باتت  الفساد حيث  زيادة معدالت  إلى 
أدت احلرب إلى انتشار الشهادات املزورة على نطاق واسع، األمر الذي أدى بدوره إلى تزايد 
مستويات عدم الثقة بهذه الشهادات على الصعيد الدولي، وتضاؤل احلراك االجتماعي 
أو  عالي معتمدة من سورية  تعليم  للحصول على شهادات  الذين سعوا  لدى كافة 
الذين حصلوا عليها بالفعل، وباتت الشهادات املعتمدة مهددة وغير معترف بها دولياً 
ويقوضها تفّشي الفساد واالنقطاع عن التعليم، ونتج عن ذلك تقييد حركة الطالب 

واألكادمييني بشكل كبير سواء داخل سورية أو في دول اللجوء. 

ثقافة البحث العلمي في اجلامعات: حتّدث املشاركون في الدراسة عن عدم وجود ثقافة 	 
بحثية معتبرة في اجلامعات السورية قبل عام 2011، باستثناء البحوث التي متّ إجراؤها 
)الترفيع( الوظيفية، ولم  كوسيلة للحصول على درجة الدكتوراه أو ألغراض الترقية 
التدريسية، سوى  األعباء  زيادة  إلى  باإلضافة  املادية،  واحلوافز  التمويل  تترك محدودية 
القليل من الوقت اخملصص للبحث العلمي. أّما بعد عام 2011، فقد اختفى هذا احلد 
أّن السياق نفسه جعل إجراء البحوث امليدانية عملية  األدنى من التمويل، فضالً عن 
التي ال تخضع لسيطرة  وباملقابل، اعتقد األكادمييون في اجلامعات  شبه مستحيلة. 
النظام بأّن أبحاثهم لن يتم االعتراف بها أو نشرها بسبب عدم االعتراف مبؤسساتهم 
التعليمية. وأشار معظم املشاركني في هذا الدارسة إلى الغياب التاّم ألي شكل من 

أشكال البحث العلمي بعد عام 2011.

Kirdar )2017(; Sottimano )2017(  -5
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التوصيات
قبل  من  األولوية  إعطاؤها  ينبغي  التي  اجملاالت  حول  التوصيات  بعض  التقرير  هذا  يقدم 
احلكومية،  غير  واملنظمات  املتحدة،  واألمم  احلكومة،  مستوى  على  حالياً  الفاعلة  اجلهات 

واجلهات املوجودة في البلدان اجملاورة، واجملتمع الدولي عموماً. 

الدعم الوزاري أو القطاعي ودعم مؤسسات التعليم العالي الفردية: 

إزالة الطابع السياسي الذي متّ إضفاؤه على برامج وخطط التعليم العالي، ومراجعة 	 
الوصول  فرص  تساوي  على  التركيز  مع  احلوكمة،  وهياكل  الداخلية  والرسائل  املهام 

والرسالة املدنية أو اجملتمعية للجامعات السورية.

اعتماد معايير 	  األمنية من احلرم اجلامعي، وتعزيز  العمل على سحب عناصر األجهزة 
عالية من احلرية األكادميية وطرق املساءلة املرتبطة بها، مبا في ذلك املراجعة اخلارجية 
للمساءلة من قبل اجملموعات الفاعلة في قطاع التعليم العالي، والتي لديها اخلبرة 

فيما يتعلق بالشفافية واحلرية االكادميية واملساءلة.

بناء القدرات في مجال تطوير الكفاءات وإعادة العمل وفقاً للمعايير األكادميية، وتوفير 	 
املوارد املالية والبشرية واملادية.

تطوير الشراكات الدولية وإعادة االنخراط فيها السيما مع جامعات الشرق األوسط 	 
اخليرية  املؤسسات  مع  عاملية  روابط  وتطوير  األخرى،  واألوروبية  الغربية  واجلامعات 
واجلامعات الدولية القادرة على التعاون وتنسيق االستجابات املستقبلية ألزمة قطاع 

التعليم العالي في سورية، وتوسيع الوعي العام حول ذلك.

السعي إلقامة روابط بني التعليم العالي وسوق العمل والفرص املتاحة فيه، وتطوير 	 
هياكل لدعم التوظيف، والتعليم املستمر، والتنمية، وتنقل الطالب واألكادمييني.

األوروبية 	  اجلامعات  ومع  األوسط،  الشرق  في  األخرى  الدول  مع  دولية  شراكات  إقامة 
والغربية، ودول االحتاد السوفيتي السابق.

األوضاع  ظّل  في  والطالب  التدريسي  الكادر  سالمة  على  احلفاظ  املهم  من  أنه  حني  في 
الدولة مبوظفي أمن مدنيني  الهّشة السائدة، فإنه يوصى باستبدال عناصر أمن  األمنية 
وميكن  التدريسي.  للكادر  واحلماية  األمن  لتأمني  النزاعات  من  احلّد  أساليب  على  مدربني 
أن يؤدي اتباع مثل هذا النهج، باإلضافة إلى تعزيز اعتماد املعايير األكادميية الدولية على 
مستوى الشفافية واحلرية األكادميية، إلى التأثير بشكل كبير في حوكمة قطاع التعليم 
العالي وأساليب إدارة اجلامعات اخلاصة، وقد متّ تشجيع اعتماد هذا النمط من التحديث في 

قطاع التعليم العالي منذ فترة طويلة9.  
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تدهور الوضع االقتصادي إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الطالب في تأمني الوثائق 
املطلوبة للقبول من املناطق التي يسيطر عليها النظام. وفي محاولة منها لاللتزام 
باملعايير التعليمية، أدخلت اجلامعات العامة في املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام 

أدوات تقييم إضافية، كاالختبارات الشفوية.

في 	  انقطاعات  وجود  عن  الدراسة  في  املشاركون  الطالب  حتدث  التحتية:  البنية 
استمرارية الدوام في الكليات أثرت سلباً في عملية التعّلم، حيث كان احملاضرون غير 
جانب  إلى  إليها،  الوصول  ميكن  ال  أو  لالستخدام  قابلة  غير  املباني  وكانت  موجودين، 
الظروف في اجلامعات  أّن  إلى  التقارير  والكهرباء. وأشارت  املياه  إمدادات  االنقطاع في 
أّن ذلك ميكن  إاّل  النظام كانت أقل سوءاً،  املناطق غير اخلاضعة لسيطرة  اخلاصة في 
أن يعِكس املوقف اإليجابي للطالب أكثر من كونه دليالً على أّن الظروف املادية كانت 

أفضل بالفعل.

انتقال 	  عملية  لتسهيل  املتاحة  التدريبية  البرامج  نقص  كان  واالستمرارية:  التقدم 
الطالب إلى سوق العمل من أبرز اجلوانب التي تعّرضت للنقد في اجلامعات السورية 
قبل عام 2011، واعُتبرت البرامج التعليمية اجلامعية غير منسجمة بشكل كاٍف مع 
احتياجات سوق العمل، وظل األمر على حاله بعد عام 2011، مع انخفاض ملحوظ في 
أّن سوق العمل أصبح ضعيفاً في املناطق اخلارجة عن سيطرة  فرص التوظيف، وبدا 
النظام على وجه اخلصوص. واعتبر الطالب أن عملية االنتقال إلى سوق العمل كانت 
املوافقات  على  احلصول  ضرورة  ذلك  في  مبا  الروتينية،  الرسمية  اإلجراءات  تعرقلها 
األمنية. وكانت فرص العمل نادرة في كافة اجملاالت، حيث سعى الطالب، حيثما أمكن، 
إلى احلصول على وظائف خارج البالد رغم افتقارهم في كثير من األحيان إلى املهارات 
اخلارجة  املناطق  في  املركزي  التخطيط  أشكال  من  شكل  أي  غياب  وساهم  الالزمة. 
كان  أّياً  العثور على وظيفة محلياً  إيجاد وضع يصعب معه  النظام في  عن سيطرة 
التخصص، في حني كانت فرص العمل املتاحة مقتصرة على الوظائف في احلكومة 
السورية املؤقتة، واملنظمات اإلنسانية والدولية، أو في اجملاالت التي تعاني من ضغط 
كبير، كالتعليم والرعاية الصحية، وذلك بسبب هجرة أعداد كبيرة من املتخصصني 
في هذه اجملاالت. وكان تأمني العمل في مكان آخر ال يقّل صعوبة، ألن املؤهالت اجلامعية 
التي متّ منحها من املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام لم يتّم االعتراف بها سواء داخل 

سورية أو خارجها.
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دعم البرامج التي من شأنها تسهيل التعاون البحثي وبناء الروابط املهنية بني األكادمييني 	 
على  والعلمية  األكادميية  األوساط  من  الزمالء  وبني  وخارجها،  سورية  داخل  السوريني 
املستويني اإلقليمي والدولي، وهذا من شأنه تخفيف حدة العزلة املهنية ودعم التطوير 
مستقبل  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  في  الفعالة  واملساهمة  املستمر،  األكادميي 

سورية.

تعّلم 	  مجال  في  التدريب  رأسها  وعلى  القدرات،  وبناء  األكادميي  التوجيه  برامج  دعم 
اللغة اإلجنليزية باعتبارها لغة التواصل املشتركة ضمن األوساط األكادميية والعلمية، 

إلى جانب تسهيل الوصول إلى قواعد البيانات األكادميية واجملالت والدوريات العلمية.

األكادمييني 	  لتمكني  االجتماعية،  البحوث  مجال  في  وخاصة  تدريبية،  برامج  توفير 
العالي  التعليم  قطاعات  بناء  إعادة  في  اجلوهري  بدورهم  االضطالع  من  السوريني 

والبحث العلمي في سورية، واملساهمة في بناء مجتمع تعددي مستقر.

في  لألكادمييني  إضافية  قدرات  بناء  تتطلب  العالي  التعليم  لنظام  حتديث  عملية  أي  إّن 
مجاالت البحث العلمي والتدريس وتطوير املناهج، وتكييفها مبا يتالءم مع السياق احمللي. 
وعندما يعود األكادمييون الذين يعيشون حالياً في دول اللجوء إلى وطنهم ستكون لديهم 
مع  القائم  التعاون  ويساهم  اآلخرين.  مع  مشاركتها  ميكنهم  جديدة  ومعارف  مهارات 
املنظمات الشريكة في توفير الدعم في بعض هذه اجملاالت، كما ميكن للتعليم املفتوح 
أو البرامج االفتراضية توفير برامج ودورات تدريبية عن بعد. كما أّن إشراك األكادمييني في 
يكون  ال  قد  والتي  النظام،  لسيطرة  اخلاضعة  غير  املناطق  من  وخاصة  بحثية،  شراكات 
هناك اعتراف رسمي باجلامعات فيها، إلى جانب توفير فرص الوصول إلى قواعد البيانات 
مواصلة  على  القادرين  غير  األكادمييون  به  يشعر  الذي  اإلحباط  بعض  األكادميية، سيزيل 

تقدمهم في مجاالت تخصصاتهم العلمية.

املهنية  احلياة  على  خطر  هناك  وكان  والبشري،  الفكري  املال  رأس  في  نزيف  حدث  لقد 
السوريني  املواطنني  تثقيف  قادرين على  وباحثني  الثقافية كعلماء  وهوياتهم  لألكادمييني 
الزمن  لفترات طويلة من  وأمنهم للخطر  تعريض سالمتهم  وقد ساهم  املستقبل،  في 
أجواء من  أن يكون في  ينبغي  العمل  العمل كأكادمييني، وهذا  في تقويض قدرتهم على 
احلرية األكادميية واالستقاللية واملعرفة احلديثة الواسعة في مجاالت تخصصهم من أجل 
بناء مستقبل تتحقق فيه املصلحة العامة في سورية. إّن منع األكادمييني من املساهمة 
في إعادة بناء اجملتمع سواًء في املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام أو اخلارجة عنها يساهم 
الثقة االجتماعية  بشدة في احلّد من إمكانية إعادة بناء مجتمع املستقبل القائم على 
والقيم الثقافية للتعايش والتعددية. ولعّل هذا ميّثل البند األهّم واألضخم الذي يجب 
باستقرار سورية  املهتمني  وأولئك  األزمة  مع  بالتعامل  املعنية  الدولية  األطراف  على 
يدركون حقيقة  الذين  أولئك  إلى  باإلضافة  االعتبار،  بعني  يأخذوه  أن  واملنطقة ككل 

الدور اجلوهري الذي يجب أن يلعبه األكادمييون السوريون في مستقبل سورية.

وفي ضوء االنخراط الكبير للمجتمع الدولي في الصراع نفسه في سورية، وحتماً في أي 
جهد إلعادة اإلعمار، ينبغي أن يكون هناك مجال أوسع للشراكة والتعاون بشأن تطبيق 

املعايير الدولية في مجال التعليم العالي.

وهناك حاجة أيضاً إلى إدخال قواعد سلوكية حتترم حقوق اإلنسان طبقاً للمعايير الدولية، 
وذلك بالنسبة ملوظفي قطاع التعليم العالي والطالب الذين بقوا داخل سورية، فضالً عن 

أولئك الذين يعيشون في دول اللجوء ويبحثون عن فرص عمل وتعليم.

وعلى نفس القدر من األهمية، ال بّد من التركيز على الرسالة املدنية أو اجملتمعية للجامعة 
عقيدة  توجهها  التي  واملناهج  السياسية  املعايير  مع  املواءمة  على  التركيز  من  بدالً 
سياسية أو دينية. ويُنظر إلى التعليم العالي على املستوى الدولي على أنه يدعم معايير 
أمراً  املعايير  هذه  اعتماد  وسيكون  الثقافية،  والتعددية  واحلرية  واالستقاللية  الشفافية 

جوهرياً بالنسبة ألي قطاع تعليم عاٍل في سورية في مرحلة ما بعد الصراع.

وميكن ملنظمات اجملتمع املدني احمللية أن تؤثر أيضاً في جميع املؤسسات التعليمية، وذلك 
عبر التعاون في مجال املبادرات اجملتمعية، مبا في ذلك بناء السالم والتعايش واالستشارات 
ودعم  اجملتمعية  البرامج  في  الطالب  وإشراك  األكادمييني  دعم  من  واالستفادة  النفسية، 

البرامج املرتبطة بالعمل والتدريب الداخلي.

دعم األكادمييني املقيمني داخل سورية أو خارجها

والطالب 	  سورية،  في  يعملون  يزالون  ال  الذين  األكادمييني  حلماية  مبادرات  إطالق  دعم 
الذين ال يزالون مسجلني في قطاع التعليم العالي.

تسليط الضوء على أهمية الرقابة األكادميية على املناهج بدالً من الرقابة احلكومية.	 

لبناء 	  التدريبة  البرامج  وتوفير  بديلة  تدريس  وأساليب  وطرائق  دراسية  مناهج  وضع 
القدرات.

على 	  ومساعدتهم  السوريني  لألكادمييني  الدعم  تقدمي  شأنها  من  التي  البرامج  دعم 
التي  الدراسية  واملنح  الزمالة  برامج  ذلك  في  مبا  اللجوء،  دول  في  احلياة  أعباء  حتّمل 
أو  أكادميية مؤقتة  وتساعدهم في احلصول على وظائف  املعرفة  نقل  تسّهل عملية 
العودة إلى وطنهم في هذه  القادرين على  طويلة األجل خاصة بالنسبة ألولئك غير 
املرحلة. ينطبق هذا على األكادمييني املوجودين في دول اللجوء من خالل التخصصات 
التي تبحث عن فرصة تعلم أو عمل، ولكن سيكون العتماد هذا النهج أهمية خاصة 
العلمية،  اخملابر  استخدام  على  القائمة  التخصصات  مجال  في  للعاملني  بالنسبة 
والذين يفتقرون إلى البنية التحتية الالزمة ملواصلة عملهم التطبيقي، ولألكادمييني 
الذين ما يزالون في بداية مسيرتهم املهنية، حيث ستتاح لهم فرصة االستفادة من 

درجة الدكتوراه التي حصلوا عليها.
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وفي  تأثير كبير في حياتهم، وفي مجتمعاتهم،  الدعم  لهذا  أن يكون  إليها، حيث ميكن 
أجيال املستقبل من الطالب.ال

دعم الطالب احلاليني وطالب املستقبل

تعزيز 	  أجل  وذلك من  العاملية،  املعرفة  نقل  لغة  اإلجنليزية بصفتها  اللغة  تعلُّم  دعم 
فرص االستفادة من اجملالت والدوريات األكادميية واملعرفة العلمية املتطورة، والتعاون مع 

اجملتمع الدولي األكادميي عموماً.

سّد الثغرات التعليمية املوجودة في بعض التخصصات عبر تطوير مجموعة من برامج 	 
التعّلم اإللكتروني أو التعّلم عن بعد، وكذلك من خالل دعم برنامج التعليم املفتوح 

السوري.

املادي 	  الدعم  توفير  أجل  من  واحلكومات  العالي  التعليم  مؤسسات  على  الضغط 
دول  في  أو  سورية  داخل  الطالب  لتعليم  الفرص  إتاحة  الستمرار  األكادميية  والسبل 

اللجوء ودول إعادة التوطني.

احلصول على املنح الدراسية في اجلامعات الدولية من أجل استكمال الطالب لبرامجهم 	 
الدراسية التي انقطعوا عنها، خاصًة في مرحلة الدراسات العليا، وذلك لتمكينهم 

من العودة إلى اجلامعات وسّد حاجاتها من الكوادر التدريسية في املستقبل.

على 	  تقتصر  ال  والتي  املستقبل،  سورية  في  املتاحة  والوظائف  العمل  فرص  حتديد 
تشمل  بل  فحسب،  السالم  بناء  وجهود  اإلنساني  اجملال  في  للعاملني  امللّحة  احلاجة 

أيضاً الوظائف طويلة األمد.

خلق فرص عمل في قطاع التعليم العالي جتذب األكادمييني السوريني الشباب األكثر 	 
وإتاحة  األكادميية،  احلرية  ضمان  مع  اللجوء،  دول  من  العودة  على  وتشجعهم  كفاءة 

فرص النمو والتقدم، واحلفاظ على سالمتهم من االضطهاد السياسي.

اتخاذ التدابير الالزمة للحد من عدم املساواة في فرص الوصول إلى التعليم، واحلد من 	 
العالقات  أو  املنطقة،  أو  الطائفة،  أو  السياسي،  االنتماء  أساس  على  القائم  التمييز 
التعليم وفرص  إلى  الوصول  لتعزيز فرص  اإليجابي  للعمل  وإدخال منوذج  الشخصية، 
التوظيف ألفراد اجملموعات املهمشة، السيما النساء ذوات مصادر الدخل احملدودة وليس 

لديهن ارتباطات مبراكز القوة السياسية.

إذا أردنا للطالب السوريني أن يكونوا قادرين على منافسة أقرانهم في الدول األخرى، وأّن يتّم 
االعتراف بنظام التعليم العالي السوري في املستقبل، فال بّد أن يعمل الطالب احلاليون 
الصراع  بسبب  الدراسي  انقطاعهم  عن  والناجتة  لديهم،  التعليمية  الثغرات  سّد  على 
وأشمل،  أوسع  تعليم  على  للحصول  السعي  املستقبل  طالب  على  يتعنّي  كما  الدائر. 
وحتسني مستواهم في اللغة اإلجنليزية كي تتاح لهم فرصة االستفادة من اجملالت والدوريات 
العلمية الصادرة عن اجملتمع األكادميي عموماً. وتتوفر حالياً مجموعة من املنح الدراسية 
وبرامج التعليم املفتوح التي متّ إطالقها استجابًة للصراع القائم، والتي يجب العمل على 
توفيرها على نطاق واسع بهدف تأهيل وإعداد من بقي في سورية أو من يستطيع العودة 
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قسم األول

مقدمة
أوجدت احلرب الدائرة في سورية أسوأ أزمة إنسانية في القرن احلادي والعشرين، فقد ُقتل 
ما يقرب من 300 ألف سوري، ونزح نصف السكان، وكان للعنف وانعدام األمن تأثير مدمر 
في حياة األساتذة اجلامعيني وطالب اجلامعات وفي قطاع التعليم في الدولة ككل. وكانت 
العالي في  التعليم  أنظمة  أكبر  من  واحداً  بأن لديها  تتباهى  الصراع  اندالع  سورية قبل 
الشرق األوسط وأكثرها تنظيماً. ومع ذلك، فقد دمرت احلرب الدائرة نظام التعليم اجلامعي 
داخل الدولة، وبات عدد الالجئني من األساتذة اجلامعيني يقدر بنحو 2000 أستاذ وما ال يقل 

عن 100 ألف طالب جامعي.10  11   

Brookings Institution .)2016(   -10
11-  تشير عالمات االقتباس املوضحة باللون األزرق إلى أكثر االقتباسات التي وردت في الدراسات السابقة واملقابالت 

البحثية.

لقد  مدمرة.  إنسانية  وأزمة  للغاية  السابعة من صراع معقد  السنة  في  تعيش سورية 
أثرت هذه األزمة بشكل كبير في قطاع التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وليس فقط 
في املنطقة العربية، ولكن في أوربا أيضا12ً. ونتيجة لذلك، فإن قطاع التعليم العالي بات 
مجزأً بشكل كبير ومعرضاً خملاطر كبيرة تهدد بانهياره في بعض املناطق، كما أنه يواجه 
وتشكيل  تنظيم  تعيد  احمللية  القوى  حيث  سورية  أنحاء  جميع  في  عميقة  انقسامات 

نفسها في بعض املناطق وتتصارع فيما بينها في مناطق أخرى.

ويهدف هذا البحث إلى تقييم أثر الصراع في سورية على قطاع التعليم العالي بعد عام 
2011 وتقدمي توصيات مستقبلية بهذا اخلصوص، وهو يعتمد على مقابالت ومجموعات 
يزالون  ما  الذين  والطالب  األكادمييني  من  مجموعة  مع  أجريت  ومسوحات  مركز  نقاش 
موجودين في سورية أو في دول اللجوء، كما أنه يعتمد على البحوث األكادميية املنشورة، 
وعلى التقارير البحثية التقليدية )على الرغم من محدودية عددها(، وعلى الدراسات غير 
الرسمية )الرمادية(، والتقارير اإلخبارية والتقارير املتعلقة بواقع التعليم العالي قبل عام 

132011 والتي مت إجنازها قبل عام 2018.

النزاع جتربة  لقد شّكلت طبيعة وتعقيدات وخصائص إجراء البحوث العلمية في ظروف 
تعليمية صعبة بالنسبة لفريق البحث، وخاصة عندما يكون الناس مشردين وخائفني. وكان 
غياب البيانات املوثوقة عن قطاع التعليم العالي بعد عام 2011 أحد األسباب األخرى التي 
زادت من صعوبة هذه التجربة. لذلك، فإن استعراض الدراسات السابقة اشتمل على قصص 
شخصية وتقارير من املنظمات غير احلكومية وأخرى أعدتها بعض الوكاالت املعنية )مثل 
اليونسكو(، باإلضافة إلى التقيد بإجراءات بحثية صارمة. وفي الوقت الذي مت فيه بذل كل 
اجلهد الختيار مصادر بيانات حسنة السمعة، فإن املؤلفني كانوا على دراية بالقيود املفروضة 

على هذا املنهج، وسعوا جاهدين للتأكد من صحة البيانات التي قاموا بتسجيلها.

إن النتائج والتوصيات املقدمة في هذا التقرير تعكس البيانات املتاحة حاليا14ً. وفي كل مرة 
كان يشعر فيها فريق البحث بوجود شكوك في البيانات واملعلومات، كانت تتم اإلشارة 
إلى ذلك في النص. وينبغي التأكيد هنا على أن أي استنتاجات وردت في هذا التقرير تعرض 
وجهات نظر األشخاص الذين متت مقابلتهم ومت االستشهاد مبا قالوه، وال ينبغي اعتبارها 

وصفاً نهائياً وشامالً حلالة التعليم العالي في سورية.

التعليم  قطاع  لسياق  ملخص  جانب  إلى   4 القسم  في  الواردة   – التقرير  نتائج  وتشير 
العالي قبل عام 2011 – إلى أنه في الوقت الذي يعّد فيه قطاع التعليم العالي مسرحاً 
أو  التام  االنهيار  احتماالت  يتضمن  جذرياً  حتوالً  أيضاً  يواجه  فإنه  والتسييس،  للصراع 
التفكك والتقلص إلى حد كبير. ويحاول هذا التقرير، من خالل مقارنة الوضع قبل وبعد 
اندالع الصراع، حتديد التحديات اإلقليمية والوطنية والدولية الرئيسية التي تواجه قطاع 

التعليم العالي في سورية في املستقبل.

  Watenpaugh, Fricke & King  .)2014(  -12
. See Dillabough, et al .)2018(  -13

.Barakat & Milton .)2015( ;See Dillabough et al .)2018(  -14
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منهج بناء القدرات والبحث العلمي

املنهجية  والقضايا  استخدامها  مت  التي  الرئيسية  البحث  مناهج  القسم  هذا  يوضح 
الناشئة، وهذه مبجملها حتاكي تلك املوجودة في تقرير مماثل عن قطاع التعليم العالي في 
سورية قبل عام 152011. لقد تضمن هذا املشروع مبجمله ثالثة أهداف واضحة تتمثل في: 
تطوير قدرات األكادمييني السوريني الالجئني في تركيا من أجل القيام بإعداد أبحاث نوعية، 
وإجراء تقييم مشترك حلالة وظروف التعليم العالي في سورية قبل وبعد عام 2011، وتقدمي 

توصيات مستقبلية لهذا القطاع.

البريطانيني  األكادمييني  التقرير بشكل مشترك من قبل مجموعة من  إعداد هذا  مت  لقد 
والسوريني، وقد متت اإلشارة إليهم بـ »الباحثني« أو »فريق البحث«، واسُتخدم مصطلح 
البريطاني  »الباحثون املشاركون« لإلشارة إلى أعضاء الفريق السوريني فقط، أما الفريق 
واسُتخدم  كامبريدج.  كفريق  منفصل  بشكل  إليه  وأشير  كامبريدج،  جامعة  من  فكان 
مصطلح »املشاركون الذين أجريت معهم املقابالت« لإلشارة إلى أي شخص متت مقابلته 

في هذا البحث. 

وكان لبناء قدرات األكادمييني السوريني النازحني في مجال إجراء البحوث النوعية أهمية 
مساهمتهم  متابعة  لتسهيل  جديدة  ومعارف  مهارات  إلكسابهم  فقط  ليس  كبيرة، 
األكادميية في دول اللجوء وبناء روابط مهنية، ولكن أيضاً لتمكينهم من الوصول إلى سوق 

العمل في دول اللجوء.

إن إجراء أي شكل من أشكال البحث واالستقصاء في بيئة تشهد صراعاً حاداً أمر بالغ التعقيد 
واخلطورة على املشاركني فيه، وخاصة الذين يعيشون في دول اللجوء، فهو يحتاج ملتطلبات 
معينة لتصميمه وإجرائه، فضالً عن احلاجة لألشخاص الذين سيقومون بإعداده، وهذا بدوره 
يؤثر في مدى إمكانية التحقق من صحة البيانات وفحصها. وفي حال وجود تناقض أو اختالف 
في البيانات في هذا التقرير فقد متت اإلشارة إلى ذلك بعبارة »حيثما أمكن«، باإلضافة إلى 

االستشهاد مبصادر معروفة إلى جانب البيانات التي مت جمعها لهذا املشروع.

التصميم العام ملنهج البحث

ُعقدت ورشتا عمل في إسطنبول عام 2017، استمرت كل ورشة ملدة 4 أيام، تناولت األولى 
)3-6 يونيو/حزيران 2017( طبيعة البحث النوعي وطرق البحث املقترحة إلجراء الدراسة، ومت 
حتديد اجلداول الزمنية واخلرائط واألدوات التي ميكن استخدامها إلجراء املقابالت مبشاركة 
على  تدريباً  كامبريدج  فريق  قدم  وقد  املشاركني،  والباحثني  السوريني  األكادمييني  من   21
املقابالت  إجراء  مهارات  على  تدريباً  تضمن  والذي  الورشة،  النوعية طوال  املقابالت  إجراء 

. See Dillabough, et al .)2018(  -15 
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لم تكن مصدراً موثوقاً للحصول على املعلومات، لذلك كان من املهم أن نستعرضها جنباً 
إلى جنب مع أدلة أو استشهادات أخرى، وأال نقبلها وبدون تردد.

وكان Barakat )1993( قد أشار إلى شرط ثاٍن إلجراء البحوث وصياغة مفاهيمها في العالم 
العربي، وهذا الشرط هو: احلاجة إلى النظر إلى اجملتمع السوري بوصفه مجتمعاً متغيراً ال 
ثابتاً )بغض النظر عن السياسة(، وضرورة رؤية هذه التغيرات كسلسلة من نقاط الضغط 
واألحداث املهمة والصدمات الداخلية واخلارجية التي أسهمت في تعزيز احلياة املؤسساتية 

السورية أو تراجعها، مبا في ذلك جودة التعليم العالي20، ويوضح Barakat ذلك بقوله:

تُفسر قوى التغيير في سياق التناقضات الداخلية واخلارجية، والتحديات التاريخية املتجددة، 
والصدامات مع اجملتمعات األخرى، واكتشاف وتطوير موارد جديدة، واالختراعات املبتكرة أو 

املقتبسة. وفي هذه العملية، شّكل الغرب حتدياً أكثر من كونه منوذجاً يحتذى به.

وكان أحد األهداف الرئيسية لهذا التقرير حتديد قوى التغيير والصدمات احملتملة التي ميكن 
أن يتعرض لها النظام العام واملنطقة، واستلزم ذلك بناء منهج يعالج هذه القضايا على 
نطاق واسع. وكان من أهدافنا األخرى أيضاً احلرص على فهم العالقة اجلوهرية بني التعليم 
تتعلق  أّما املسألة األخيرة فكانت  القائمة.  القوة  والهياكل االجتماعية وهياكل  العالي 
بظروف الصراع وزيادة قمع احلوار املدني واألشكال املتنوعة من احملسوبية في العالم العربي، 
والتي نتج عنها اإلحساس الكبير باخلوف والعزلة والغربة لدى األكادمييني السوريني في دول 

اللجوء، مما تطّلب منا إيالء أهمية خاصة ملنهجية البحث.

املشاركني،  نظر  لوجهات  متأنية  دراسة  أيضاً  العمل  لورشة  التخطيط  تطّلب  وقد 
وتخصصاتهم ومجاالت خبراتهم، والتي كانت في معظمها في مجال العلوم والدراسات 
التطبيقية، مع القليل من التدريب السابق – إن وجد – أو اخلبرة في مجال إعداد البحوث 

النوعية.

أخالقيات البحث وعدم الكشف عن هوية املشاركني واحلفاظ على اخلصوصية

كانت من الضروري احلفاظ على معايير أخالقية عالية ومبادئ أساسية للعدالة واملسؤولية 
العامة واالحترام أثناء إجراء هذا البحث االجتماعي، وخاصة بالنسبة لألكادمييني والطالب 
واالستقاللية  الثقافية  الهوية  احترام  على  احلفاظ  مع  مقابلتهم،  متت  الذين  السوريني 
بوضوح.  البحث  هذا  إجراء  من  الغاية  على  املشاركني  إطالع  مت  وقد  األوقات21.  في جميع 
وفي هذا السياق، كان االهتمام بالسرية وعدم الكشف عن هويات املشاركني فيه والثقة 
التي  األخالقية  االعتبارات  األهمية، وكانت هناك مجموعة من  بالغ  أمراً  األمنية  واخملاوف 
تتعلق باملؤسسات واجلهات املمّولة والشركاء في هذا املشروع، والقائمني على استقطاب 
املشاركني، وأفراد األسرة واجملتمع. وقد سعى أعضاء الفريق إلى استكشاف هذه القضايا 
وحل اخلالفات من خالل االعتماد على معايير أكادميية معترف بها )مثل الدليل اإلرشادي 

 Sutoris .)2016(  -20
 See ESRC Framework for Research Ethics  .)2015(  -21

 

مثل  البحث  بأخالقيات  املتعلقة  القضايا  مناقشة  أيضاً  متت  كما  املالحظات.  وتدوين 
موافقة  مناذج  تطوير  ومت  مقابلتهم،  ستتم  الذين  األشخاص  وموافقة  واخملاطر  السرية 
من أجل تقدميها لهم. وبعد ذلك، ُوضعت جداول للمقابالت، ومت حتديد الوثائق التي ميكن 

استخدامها إلثراء املشروع.

وبني ورشتي العمل، أجرت مجموعة من الباحثني السوريني املشاركني سلسلة من املقابالت 
مع العديد من أعضاء هيئة التدريس والطالب في قطاع التعليم العالي الذين ما يزالون 
موجودين في سورية أو غادروها مؤخراً، وكان معيار االختيار الرئيسي لهؤالء الذين أجريت 
معهم املقابالت16 أن تكون لديهم خبرة جيدة أو حديثة جداً حول قطاع التعليم العالي 
في سورية. وأجريت تلك املقابالت عن بعد مع املوجودين داخل سورية، أو وجهاً لوجه مع 

املوجودين في تركيا.

البحث  عملية  عن  شرحاً  فتضمنت   )2017 يوليو/متوز   18-15( الثانية  العمل  ورشة  أما 
وحتليل البيانات وترميزها وتدوينها.

البحث العلمي في سياق الصراع واللجوء

إّن إعداد البحث في هذا السياق قد عّرض فريق البحث لتحديات كبيرة مبا فيها املسائل 
ذات الطبيعة الفلسفية واملنهجية والعملية واألخالقية، 17، حيث كان ال بد من معاجلة 

عدد من القضايا األساسية. 

املسائل الفلسفية واملنهجية

تاريخية  نظر  وجهة  من  احلالي  السوري  السياق  إلى  ينظر  أن  البحث  فريق  على  كان 
وجغرافية، وأن يتأكد من فهمه للمشهد اإلقليمي والوطني والعاملي آخذاً بعني االعتبار أال 
يضع رؤية لقطاع التعليم العالي من وجهة النظر التاريخية فقط، أو أن يطّبق عليه املثل 
العليا اخلارجية الغربية18. وكان من املهم أيضاً الوصول بشكل كامل إلى التجارب اخلاصة 
مواصفات  أو  الفعلي،  املهني  بالسلوك  املتعلقة  السورية  التقارير  أو  العالي  بالتعليم 
الوثائق أو صفحات اإلنترنت املأخوذة من املواقع اإللكترونية للجامعات السورية، باإلضافة 

إلى السعي الدؤوب والبحث املتواصل عن الدراسات العاملية ذات الصلة باملوضوع19.

وفي الواقع، ذكر جميع األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت أّن وثائق النظام واجلامعات 
16-   انظر اجلدول 2. 1.

.  Mauthner, Birch, Jessop & Miller .)2002(  -17
 Buckner ;)1993( Barakat .)2011(  -18

19- نود أن نذكر القراء بأن جميع املصادر قد مت تقييمها بدقة، نحن ندرك أن الوثائق الوطنية أو الرسمية )مبا في ذلك وصف 
املواقع اإللكترونية للجامعات( يجب تقييمها في هذا السياق من أجل املصداقية، ولذلك كان حتليلنا الوثائقي للدراسات 

السابقة واسعاً قدر اإلمكان طبقاً لنطاق املشروع. 
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أولي حول  التحول عدم وجود فهم  املقابلة. لقد أظهر هذا  أثناء  غير متوقعة قد تظهر 
مثمر حول  نقاش  عن  الثانية  العمل  ورشة  وأسفرت  النوعي،  البحث  أساليب  استخدام 
طبيعة األسئلة وخصائصها وصياغتها، وقد اكتسب املشاركون خبرة من ذلك بقدر ما 

اكتسبوه من إجرائهم للبحث.

ملخص مناهج البحث وعيناته

جدول رقم 2. 1: مناهج البحث املستخدمة

ورشتا عمل لبناء القدرات:
الورشة األولى حول البحث النوعي وأساليب إجراء املقابالت: متارين حول اخلرائط واخملططات 
الزمنية وفقاً ملنهجية »العرض الزمني لألحداث« )Timescapes( اخلاصة مبجلس البحوث 

االقتصادية واالجتماعية )ESRC(23  )تفاصيل أساليب البحث في امللحق أ(.
الورشة الثانية حول التفكير في عملية إعداد وحتليل البيانات: ملخص للوثائق باللغة 
العربية، وكتابة املشاركني في ورشة العمل حول املواضيع التي متّ تطويرها خالل ورشة 

العمل األولى، ومراجعة الدراسات السابقة.
إجراء مقابالت مع 19 أكادميياً من النازحني يعيشون حالياً في املنفى.

مجموعات نقاش مركز مع األكادمييني والطالب النازحني.
مقابالت مع 117 من أعضاء هيئة التدريس والطالب املوجودين داخل سورية ويتوزعون على 

11 جامعة سورية.

تألفت عينة البحث من 117 شخصاً متت مقابلتهم، وكان هؤالء يعملون )41 من أعضاء 
حكومية   7( سورية  في  جامعة   11 في  وطالبة(  طالباً   76( يدرسون  أو  التدريس(  هيئة 
جامعات(   8( النظام  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  على  اجلامعات  هذه  وتوزعت  و4 خاصة(، 
أكادميياً  إجراء مقابالت مع 19  إلى  باإلضافة  )3 جامعات(،  اخلارجة عن سيطرته  واملناطق 
نزحوا إلى تركيا. وقد أجريت املقابالت )117 مقابلة( داخل سورية من قبل 11 باحثاً أكادميياً 
من الباحثني املشاركني، ومت جمع نتائجها باستخدام الوسائل الرقمية )تطبيقات أو بريد 
إلكتروني(. أما املقابالت التي جرت مع األكادمييني السوريني النازحني إلى تركيا )19 مقابلة( 
فقد أجريت من قبل فريق جامعة كامبريدج. ومت أيضاً إجراء نقاش مركز في مجموعتني: 
نازحاً، واألخرى  األولى جرت من قبل باحثي فريق جامعة كامبريدج مع 12 أكادميياً سورياً 
أجريت عن بعد من قبل أحد الباحثني املشاركني مع مجموعة من الطالب املوجودين في 
سورية. وجتدر اإلشارة إلى أن عدد القابالت التي أجراها كل باحث من الباحثني املشاركني 

تراوح بني مقابلتني و17 مقابلة.

       Hanna & Lau-Claydon .)2012(   Neale .)2012(  Neale and Hanna .)2012(  -23

إجراء  العلمي(، ومن خالل  البحث  البريطانية BERA ألخالقيات  التربوية  البحوث  لرابطة 
وبناًء  البحث.  وذلك في كل مرحلة من مراحل  اجلوانب األخالقية للعمل  مناقشات حول 
على ذلك، متّ تخصيص قدر كبير من الوقت لشرح أساليب حّل املشكالت التي حتدث في 
أماكن عمل أعضاء فريق البحث واستخالص املعلومات حول كيفية االستجابة للتحديات 

األخالقية طوال العملية22.

القيود العملية – القضايا املتعلقة بالثقة

كانت القضايا املتعلقة بالثقة حاضرة بشكل عام، وكانت تُطبق على كل من الباحثني 
السوريني املشاركني وأولئك الذين أجريت معهم املقابالت. وكانت من أهم العوامل التي 
بالثقة، وتصّور املشاركني للطريقة  املتعلقة  والتردد، والقضايا  أّثرت في املقابالت: اخلوف، 
التي سُينظر فيها إليهم داخل سورية وخارجها، وشكوكهم حول الفائدة احملتملة لهذا 
البحث، باإلضافة إلى افتقار من أجريت معهم املقابالت للمعرفة مبناهج هذا البحث أثناء 
إعداده. في سورية، ميكن اعتبار طرح األسئلة مبثابة استجواب ذي صلة باألجهزة األمنية، 
فيها  التي يخضع  الظروف  وفي  الصراع  مناطق  في  البحوث  إجراء  أثناء  معتاد  أمر  وهذا 
التعليم العالي للرقابة الشديدة، حيث يشكل األمن واخملاطر جتارب رئيسية. لذلك، كان 
البحث عن طرق مبتكرة للحصول على أدلة موثوقة أحد االعتبارات املهمة في هذا السياق.

القضايا العملية املنبثقة من السياق البحثي

متّ  املقابالت  أن جداول  الرغم من  باملقابالت، وعلى  التي أحاطت  األمنية  في ضوء املسائل 
تصميمها إلجراء املقابالت وجهاً لوجه أو عن بعد، إاّل أّن غالبية املقابالت جرت في الواقع 
من خالل أسئلة وأجوبة مكتوبة من أجل ضمان عدم الكشف عن هوية املشاركني فيها 
عبر  إما  املقابالت  وأجريت  بذلك.  املعنية  األطراف  جميع  وحماية  حمايتهم  على  حرصاً 
اإلنترنت باستخدام التطبيقات الرقمية، أو عن طريق إرسال جداول املقابلة إلى األشخاص 
الباحثني  وأفاد بعض  أو كتابي.  املقابلة لإلجابة عنها عبر تسجيل صوتي  املشاركني في 
األحيان  من  كثير  في  كانت  املقابالت  أثناء  املشاركني  إجابات  بأن  املشاركني  السوريني 
مختصرة جداً، ولم يتمكنوا من تطبيق جميع التقنيات التي تعلموها في ورش العمل، 
وشعروا بالتردد في حل هذه القضايا في ظل عدم توفر اخلبرة الالزمة لديهم لفعل ذلك. 
أّما لو كانت الظروف مثالية، فكان سيتم إجراء املقابالت باالعتماد على التحاور واستخدام 
دراية  الباحثون على  أسلوب احملادثة والدردشة بدالً من الطرح املباشر لألسئلة. لقد كان 
باخملاوف احلقيقية واخلبرات األساسية للمشاركني والتي تعكس التهديدات اليومية التي 
يعيشونها في بيئة مليئة بالصراعات، وكان من الواضح أن ذلك سيؤثر في قدرة املشاركني 

على التعبير عن آرائهم بصراحة.

أسلوب  استخدام  عن  مختلفاً  أسلوباً  استبيان  شكل  على  املقابلة  جدول  إرسال  ويعّد 
املقابلة ذات األسئلة املفتوحة التي ليس لها إجابات محددة مسبقاً، والتي ميكن للمحاوِر 
ملوضوعات  االستجابة  بغية  عمقاً،  أكثر  بسبر  القيام  أو  األسئلة  ترتيب  تغيير  فيها 
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الرسم البياني 2. 1: عدد الطالب املشاركني وفقاً للتخصص )داخل سورية(

 

وفقاً  األسئلة  على  أجابوا  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد   :2  .2 البياني  الرسم 
للتخصص )داخل سورية(

 

املشاركون خارج سورية

في  أكادميياً   19 والذين متت مقابلتهم  تركيا  إلى  النازحني  السوريني  األكادمييني  كان عدد 
تخصصاً،   14 على  موزعني  وكانوا  ذكور،  جميعهم  البيانات،  فيه  جمعت  الذي  الوقت 
معظمهم من العلوم الطبيعية. كان هؤالء األكادمييون قد عملوا سابقاً في ثالث جامعات 
حكومية سورية، وبعضهم عمل أيضاً في اجلامعات اخلاصة، وكان ذلك شائعاً في سورية، 
أو  املهنية  أو لتطوير مهاراته  دراسية  البعض منهم يسعى للحصول على منحة  وكان 
خارج  يعملون  أو  يدرسون  منهم  البعض  وبقي  سورية،  خارج  عمل  فرصة  على  احلصول 
سورية منذ عام 2011، إال أن الدعم املالي اخلاص باملنح الدراسية أو منح الزمالة توقف. 
وكان بعض املشاركني عاطلني عن العمل في الفترة التي مت فيها جمع البيانات، في حني أن 
أغلب العاملني منهم كانوا غير قادرين على إيجاد عمل في مجال تخصصهم. متت اإلشارة 

إلى هؤالء املشاركني باألرقام من 1 إلى 19 في نص هذا التقرير.

اجلامعة  لنوع  وفقاً  سورية  في  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد   :2.2 رقم  جدول 
)حكومية/ خاصة( ونوع اجلنس

جدول رقم 2. 3: عدد أعضاء هيئة التدريس والطالب في سورية وفقاً لتوزيعهم اجلغرافي 
)مناطق نظام/مناطق خارج سيطرة النظام( ونوع اجلنس

املشاركون داخل سورية

املثال، كان  بالنسبة للمشروع ككل، اختلف متثيل اجلامعات بشكل كبير، فعلى سبيل 
هناك 35 مشاركاً من إحدى اجلامعات )اجلامعة 4: 10 من أعضاء هيئة التدريس و25 من 
أعضاء  وكان هناك 39 من   .)3 )اجلامعة  أخرى  واحٌد فقط من جامعة  الطالب(، ومشارٌك 
هيئة التدريس و70 من الطالب من اجلامعات احلكومية، و6 من أعضاء هيئة التدريس و6 من 
الطالب من اجلامعات اخلاصة24. وباجململ كان هناك 27 من أعضاء هيئة التدريس و56 من 
الطالب من املناطق التي يسيطر عليها النظام، مقابل 14 من أعضاء هيئة التدريس و20 

من الطالب من املناطق غير اخلاضعة لسيطرة النظام25.

في  بالتفصيل  موضحة  تخصصاً   28 السورية  اجلامعات  من  املشاركون  الطالب  وميثل 
1. أما أعضاء هيئة التدريس الذين أجابوا عن األسئلة املتعلقة بحالة  الرسم البياني 2. 
قطاع التعليم العالي ما بعد عام 2011 فقد بلغوا 40 شخصاً من 14 تخصصاً، وقد مت 

توضيح ذلك بالتفصيل في الرسم البياني 2. 2.

24- انظر اجلدول 2. 2.
25- انظر اجلدول 2. 3. 
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باجلالون. وبالرغم من ذلك، زعم هؤالء في إجاباتهم أن السكن اجلامعي كان رائعاً وممتازاً كما 
لو أنهم كانوا يعيشون في أحد املنتجعات. فاملشكلة إذاً تكمن في طريقة تفكيرهم وليس 

فيما إذا كانت اإلجابات صحيحة أم خاطئة.

والتي  املشاركون  لها  يتعرض  التي  االجتماعية  بالضغوط  دراية  على  الباحثون  كان  لقد 
دفعتهم لإلجابة عن األسئلة بطريقتهم اخلاصة.

التعلم كباحث

النوعي  البحث  عمليات  عن  الكثير  تعلموا  أنهم  املشاركني  الباحثني  من  العديد  شعر 
أن جتربة  ورأوا  البيانات،  املقابالت وحتليل  وممارساته، وخاصة ما يتعلق منها بعملية إجراء 
إجراء املقابالت مّكنتهم من صقل مهاراتهم واملشاركة في عملية إدارة الوقت وإجراءات 
ودقيقة،  قّيمة  كانت  وحتليلها  النوعية  البيانات  جمع  عملية  أّن  بعضهم  وأقّر  املقابلة، 
في حني ثّمن آخرون اجلوانب اإلنسانية للبحث النوعي – حيث يستمع الباحث للمشارك 
جتربة  هذه  كانت  للبعض،  وبالنسبة   .- واملشاعر  القصص  على  احلكم  من  بدالً  مباشرة 
جديدة منحتهم شعوراً باحلرية، ولم يكونوا قد جربوا مثلها من قبل. وعلق أحد املشاركني 

في ورشة العمل على ذلك بقوله:

في سورية، حيث كنت أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى اجلامعات احلكومية، تعّلم 
الوظيفي، وقمنا  الّسلم  رتبة في  أعلى منا  له ممن هم  القمع، ألننا تعرضنا  األكادمييون 
بإسقاط ذلك على طريقة تعاملنا مع الطالب. ولكن تعلمنا من خالل هذه املقابالت اإلصغاء 
إلى اآلخرين والشعور مبعاناتهم، بخالف ما كان عليه احلال في عصرنا. ومن هنا تكتسب هذه 

التجربة أهمية بالنسبة لي شخصياً ومهنياً. )مناقشات ورشة العمل الثانية(

املؤلفون املشاركون

املؤل

فون املشاركون

املؤلفون املشاركون

املؤلفون املشاركون

تأمالت الباحثني املشاركني في إعداد بحث عن 

قطاع التعليم العالي في سورية

األمن

والتهديدات  باألمن  البحث  هذا  إعداد  عملية  واجهت  التي  الرئيسية  التحديات  ارتبطت 
اآلخرون.  لها  التي تعرض  التهديدات  أو  أنفسهم،  املشاركون  التي تعرض لها األشخاص 
مبوضوع  مرتبطة  بحوث  إعداد  في  جتربتهم  عن  املشاركون  السوريون  الباحثون  وحتدث 
التعليم العالي بالتعاون مع منظمات غير حكومية وجامعات ووكاالت حكومية وذلك قبل 
بداية األزمة في سورية، وأفادوا بأن تلك األبحاث قد مت إعدادها بال مباالة، ومن احملتمل أنها 
شكلت خطورة على الذين شاركوا فيها، وأنه لم يتم استخالص املعلومات من املشاركني 
بشكل كاٍف، أو استشارتهم بشأنها. وكان هناك شعور بعدم الثقة في مثل هذا النوع من 
»البحوث« التي ترتبط باألزمات، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى بيئة الصراع التي عاش 

فيها كل شخص منهم.26

النظر إلى البحث على أنه مسعى منطقي وجدي

البحث مشككني بشدة في قيمته، وكانوا  العديد من املشاركني احملتملني في هذا  كان 
يعتقدون أن مشاركتهم ستكون بال جدوى أو قليلة األهمية، وكانت جهات خارجية عديدة 
قد قدمت لهم وعوداً كثيرة، إال أنها لم تِف بها. وأفاد الباحثون السوريون املشاركون بأن 
مبا  اجلامعة،  في  بامللتحقني  اخلاص  الوضع  استغلت  احلكومية  غير  املنظمات  العديد من 
الفوائد  بعض  عنها  نتج  التي  اخلاصة  أهدافها  بغية حتقيق  والطالب،  املوظفني  ذلك  في 
امللموسة للمشاركني. وعّبر األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت عن فقدان الثقة في 
مثل هذه املنظمات، وكانوا يشعرون بأن ذلك كان أحد العوامل البارزة التي كان لها تأثيرها 

في املقابالت التي أجروها، وأدت في بعض األحيان إلى انخفاض فرص جناحها.

جودة البيانات

متت مناقشة القضايا املتعلقة بجودة البيانات في ورشة العمل الثانية، وقد الحظ أحد 
الباحثني وجود مشكلة جوهرية هنا ]…[ إذ كان معظم الطالب املشاركني يعانون من اخلوف، 

لذلك كانت إجاباتهم مثالية حتى عندما كانوا غير مقتنعني بها.

وقال مشارك آخر معلقاً على إجابات الطالب املشاركني:

كانوا غالباً ما يعطون إجابات هم أنفسهم غير مقتنعني بها. فعلى سبيل املثال، ورداً على 
سؤال حول شروط احلصول على سكن جامعي، قال بعض الطالب املشاركني: يتّم تخصيص 
غرفة واحدة فقط لكل ثمانية طالب، وال ميكن قبولهم في السكن اجلامعي إاّل عبر العالقات 
الشخصية واملعارف، وال يتّم توفير اخلدمات لهم، حتى أنهم يضطرون إلى شراء مياه الشرب 
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مقدمة

إلى جانب اآلثار الكبيرة للصراع نفسه، تأثر قطاع التعليم العالي في سورية بصورة بالغة 
باالنقسامات السياسية بني املناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك اخلارجة عن سيطرته، 
الذي  الوقت  وفي  اجلامعة27.  ورسالة  القرار،  واتخاذ  احلوكمة،  مجاالت  في  خاص  وبشكل 
تركز فيه كثير من الدراسات املرجعية واألدبيات التي ظهرت بعد عام 2011 على النازحني 
واملهاجرين السوريني املوجودين في اخلارج والذين يحتاجون للتعليم والدعم، فإن عدداً قليالً 
فقط من التقارير يركز على الوضع الداخلي وواقع قطاع التعليم العالي بعد عام 282011. إن 
النظرة األولى على قطاع التعليم العالي في سورية تعطي انطباعاً بوجود غياب حقيقي 

ألمور معينة في هذا القطاع، وتوجد العديد من األدلة املوثوقة التي تؤكد ذلك.

الثالث من هذا التقرير على دراسة قطاع التعليم العالي  ولذلك فإننا نركز في القسم 
السوري باالعتماد على اخلبرات املباشرة ملوظفي اجلامعة والطالب الذين ما يزالون منخرطني 
بشكل فعال في قطاع التعليم العالي داخل سورية بعد عام 2011، وذلك من خالل التركيز 
على املؤسسات التعليمية املتبقية، وسالمتها وأمنها، وأدائها الوظيفي، وتفككها وعدم 
وأكادمييون سوريون حول  رواها طالب  التي  القصص  الرغم من  ترابطها مع بعض. وعلى 
هذا  من  الرابع  القسم  في  وردت  قد  لهم  املستضيفة  الدول  في  والبقاء  اللجوء  رحالت 
البحث، فإننا نتساءل هنا عن مكونات قطاع التعليم العالي التي ما تزال مستمرة في أداء 
وظيفتها بأي شكل من األشكال، إن وجدت. وحيثما أمكن، فإننا نسعى هنا إلى التعرف 
التباين في قطاع التعليم العالي على املستوى الوطني منذ عام 2011. لقد  على أمناط 
املشروع  هذا  من  جزءاً  كانوا  آخرين  ومن  قابلناهم  الذين  أولئك  من  بياناتنا  على  حصلنا 
التي  البيانات مبقارنتها مع املعلومات املشابهة  أو بأخرى، ثم قمنا بتقييم هذه  بطريقة 

وردت في األدبيات والدراسات السابقة29.  

ومت استعراض العوامل الرئيسية التي متيز قطاع التعليم العالي في سورية، والتي تساهم 
في تشكيله منذ عام 2011، حيث مت حتديد االجتاهات الرئيسية الثالث اآلتية:

االجتاه األول: التسيس املتصاعد لقطاع التعليم العالي في أوقات الصراع.	 

البحث 	  وغياب  الدولي  التعاون  وتقييد  الدراسية  املناهج  في  الركود  الثاني:  االجتاه 
العلمي.

االجتاه الثالث: جتربة الطالب.	 

ونقدم فيما يأتي ملخصاً لالستقصاءات التي أجريناها لصالح منظمة كارا CARA حول 
كل اجتاه من هذه االجتاهات في الفترة التي تسبق عام 2011.

 See Watenpaugh et al .)2014 ,2013(  -27
See Watenpaugh et al .)2014(  -28

29-   من املهم هنا اإلشارة إلى أن البيانات التي تشير إلى وجود تعليم عاٍل فعال في سورية هي في الغالب مأخوذة من 
وزارة التعليم العالي أو من اجلامعات نفسها، وهذه غالباً ما تكون مصادر بيانات غير موثوقة.

القسم الثالث

ما الذي نعرفه عن 
التعليم العالي في سورية 

نتائج البحث
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من األشكال الرئيسية لعدم املساواة التي يعاني منها الطالب واملوظفون الذين يسعون 
إلى مزيد من التعليم والتقدم الوظيفي واملهني في نظام التعليم العالي35، وكان الفساد 
الرشوة  العالي، وقد اشتمل ذلك على  التعليم  العام لقطاع  سمة أخرى ميزت املشهد 

والتحيز في املعاملة.

وبينما قدم كل من الباحثني والطالب السوريني روايات متضاربة عن املوارد والبنية التحتية 
في قطاع التعليم العالي، فقد قال الكثيرون منهم: إنه بالرغم من أن اجلامعات اخلاصة 
لديها موارد أكبر وتلبي احتياجات الطالب األكثر ثراًء، فإن اجلامعات العامة ما تزال حتتفظ 
مع  راكداً،  كان  وإن  يتوسع،  كان  تعليمي  نظاٍم  إلى  الكثيرون  وأشار  واحترامها.  بهيبتها 
قدرة ضعيفة على النمو، ومتويل محدود للبحث واالبتكار في مجال التعليم العالي، وكان 
لقوات األمن دور متصاعد في ذلك. لقد وجدنا صلة واضحة بني توفر املوارد وجودة التعليم 
والتعلم في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التركيز على اإلصالح، كان 
حيث   ،2000 عام  بعد  سورية  في  العالي  التعليم  على  اإلنفاق  في  حاد  انخفاض  هناك 
الناجت  ومن  احلكومي  اإلنفاق  إجمالي  من  النسب  أقل  من  واحدة  اإلنفاق  نسبة  أصبحت 
احمللي اإلجمالي في العالم. وأشارت الدراسات إلى أن اإلنفاق على التعليم زاد لفترة وجيزة 
بعد عام 2001، ووصل إلى أعلى مستوياته في عام 2003، ولكن املدارس االبتدائية والثانوية 
اخلاص  التقرير  أبرز  وقد  العالي36.  التعليم  قطاع  وليس  ذلك،  من  األكبر  املستفيد  كانت 
بفترة ما قبل عام 2011 أن اإلنفاق العام للفرد على التعليم العالي في سورية في عام 

.)OECD( 2011 كان أقل بكثير من نظيره في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

التسييس املتصاعد للتعليم العالي في زمن الصراع بعد عام 2011

من املؤكد أن مؤسسات التعليم العالي تشكلت من خالل اجملريات السياسية والتاريخية، 
حدود  خارج  األبعد  السياسية  والصراعات  واإلقليمية  الداخلية  الصراعات  ذلك  في  مبا 
الدولة. وقد أشار Watenpaugh, Fricke and King )2014( إلى أن هذه املؤسسات بدورها 
أو  الطالبية  االحتجاجات  من خالل  وطبيعته، سواء  الصراع  في شكل  مهماً  دوراً  لعبت 
املثل: األكادمييون  إعادة تعريف معنى احلياة األكادميية والطالبية في سورية )على سبيل 
السوريون األحرار(37 38. واألهم من ذلك، أن الصراع السياسي الداخلي املتصاعد في سورية 
كان له تأثير هائل في قدرة مؤسسات التعليم العالي وأدائها الوظيفي، وفي حياة الطالب 
املؤسسات  واألكادمييني في هذه  الطالب  أن  واضحاً  ويبدو  ومعلميهم وسبل عيشهم39. 
يجب أن يكونوا على رأس جدول أعمال التعليم العالي الدولي واإلنساني باعتبار أن لديها 

القدرة على املساهمة في استتباب األمن داخل سورية.

 Alodaat .)2013(  -35
36-  ال توجد بيانات موثوقة حول االستثمار في اجلامعات اخلاصة.

37-  تأسس احتاد األكادمييني السوريني األحرار في تركيا، وهو عبارة عن مجموعة من األكادمييني السوريني الذين تطوير 
اجلامعة السورية احلرة التي تهدف لدعم طالب اجلامعات واألكادمييني الذين انقطعوا عن دراستهم وعملهم بسبب 

احلرب الدائرة في سورية.
.)2017( Human Rights Watch ;)2017( Tinti ;)2016( Al Hessan   -38

 See also Altbach & De Wits .)2018(  -39

االجتاه األول: التسييس املتصاعد لقطاع التعليم العالي في أوقات الصراع

ملخص النتائج لفترة ما قبل عام 2011

أظهرت دراساتنا التي أجريناها في وقت سابق حول واقع قطاع التعليم العالي في سورية 
إلى استقاللية أكبر مع وجود بعض  الوصول  قبل عام 2011 وجود نظام تعليمي يحاول 
الفساد  أن  من  الرغم  وعلى   .31 اجلامعية30  واملمارسات  التحديث  على  املفروضة  القيود 
وسيطرة األمن كانا من السمات الرئيسية لهذا القطاع، فقد كان يُنظر إلى بيئته قبل 
عام 2011 على أنها مستقرة وأنه يؤدي وظيفته بشكل جيد. ومع ذلك، كانت أوجه عدم 
املساواة في ازدياد، مع تصاعد التساؤالت حول مستوى اجلودة، واحلوكمة، ورسالة اجلامعات، 
السوريني32.  والشباب  الطالب  بني  واالقتصادية  السياسية  املظالم  في  تزايد  ذلك  ورافق 
وكان يُنظر إلى اإلصالحات على أنها صعبة التحقيق بسبب وجود رفض ألي عملية تؤدي 
التي تخضع لسيطرة شديدة،  املركزية  العالي وهياكل احلوكمة  التعليم  إلى حترر نظام 
مؤسسات  متويل  في  الكبير  االنخفاض  بسبب  املمكنة  االصالحات  حتقيق  في  والفشل 

التعليم العالي وغياب التقييم على مستوى القطاع.

وكان هناك تاريخ طويل من االعتقاالت واملضايقات واستهداف موظفي اجلامعة والطالب 
املعارضني للنظام قبل عام 2011.  وعلى الرغم من أن هذه املالمح الصارخة لقطاع التعليم 
العالي في سورية كانت أقل انتشاراً بني عامي 2000 و2010، إال أنه يوجد توثيق النتهاكات 
حقوق اإلنسان في سورية ضد الطالب واألكادمييني تعود إلى أيام»احلركة التصحيحية«33 34. 
العالي، في  التعليم  إيجابية في قطاع  بتحقيق إصالحات  آمال  ومنذ عام 2000، ظهرت 
حني أن ما حدث على أرض الواقع هو توسع لهذا القطاع على حساب اجلودة واملساواة، مع 
ضغط وسيطرة أكبر على سوق العمل، في الوقت الذي كان فيه االستثمار احلكومي في 
إلى خلق حواجز بني طبقة  ذلك  أدى  وقد  تراجع مستمر.  العالي في  التعليم  مؤسسات 
النخبة من الطالب، خاصة أولئك القادمني من املناطق احلضرية مع رؤوس األموال وسهولة 
الوصول إلى شبكات االتصال، وبني أولئك املوجودين على الهامش، وغالباً ما يكونون من 

املناطق الشمالية الشرقية والريفية في سورية.

واحدة  املعاملة، وهذه  اآلخر في  البعض على  لقد مت حتديد مستويات عالية من تفضيل 

30-   نود أن نوضح هنا أن »التحديث« هو مصطلح يستخدم عادة من قبل مؤسسات الفكر واملنظمات شبه اخلاصة 
مثل البنك الدولي، وذلك لإلشارة إلى درجات اجلودة والتصنيف في قطاع التعليم العالي. وال ننوي هنا أن نحذو احلذو 

نفسه، بل أن نشير إلى ما ورد في األدبيات والدراسات السابقة حول واقع وظروف التعليم العالي قبل الصراع. إن 
»التحديث« هو مصطلح موروث من املفاهيم الغربية للتمويل، ونحن ال نرغب في وصف التعليم العالي السوري قبل 

اندالع الصراع بأنه »غير حديث«. 
 Beck & ;)2010( Beck ;)2017( Azzi ;)2016( Al Hessan ;)2013( Hassan Sheik ;)2015( Hardy & Munns  -31

 .)2010( Mualla ,)2013( El-Hassan ;)2016( Borghi, Mainardes, & Silva ;)2010( Wagner
.)2016( OECD ;)2018( .Dillabough et al ;)2013( Buckner  -32

33-   يستخدم مصطلح »احلركة التصحيحية« في وسائل التواصل الرسمية في سورية لإلشارة إلى االنقالب 
العسكري الذي قام به حافظ األسد في عام 1970 وبرنامج االصالح الذي تال ذلك. 

.)2016b ,2016a( Human Rights Watch   -34
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بعض وكاالت األمم املتحدة بالتنسيق مع الوزارات احلكومية، والسلطات األمنية، والعديد 
من املنظمات غير احلكومية، تعمل بشكل كبير مباشرة مع اجملتمعات احمللية في املناطق 
التي يسيطر عليها الثوار، حيثما أمكن، أو مع وزارات احلكومة السورية املؤقتة التي أنشأها 

االئتالف الوطني السوري45.  

 Milton and Barakat ,)2017( Milton ,)2015( Hinnebusch and Zintl ويوضح عمل كل من
)2016( and Altbach and De Wits )2018( أن تفكك قطاع التعليم العالي وانهياره قد 
املتتالية  التقارير  وتوضح  به.  االعتراف  مدى  في  واملصداقية  االجتماعية  الثقة  من  حد 
إلى حد كبير منذ  للمنظمات غير احلكومية أن قطاع التعليم العالي قد أصبح مهمالً 
بداية احلرب في سورية، وذلك بسبب توجيه متويل القطاع العام إلى اجليش لتغطية تكاليف 
اقتصاديات احلرب، ولإلنفاق على قطاع التعليم االبتدائي46 والثانوي47. وقد أصبح معروفاً أنه 

:)2014( Watenpaugh, Fricke and King متت عسكرة احلرم اجلامعي وفقاً ملا ذكره

االحتاد  عسكرة  حول  لبنان  في  سوريني  طالب  من  تقارير  املاضي  الربيع  في  تلقينا 
ومؤيدة  البعث  حلزب  تابعة  طالبية  منظمة  وهي   ،)NUSS( سورية  لطلبة  الوطني 
للنظام. وقد أشار الطالب إلى أن احتاد الطلبة، الذي كان يضع أعضاؤه إشارة مميزة، 
كان يقوم بدوريات في حرم اجلامعات السورية، وكان أعضاؤه يقومون بحراسة بوابات 
اجلامعات، ويراقبون زمالءهم الطالب بسبب نشاطهم السياسي أو عدم والئهم. وقد 
إلى ذلك أيضاً،  التدريس السوريني املوجودين في تركيا  أشار الطالب وأعضاء هيئة 

واصفني إياه بأنه تغلغل أكبر لألجهزة األمنية في اجلامعات السورية48.    

هذا التسييس املكثف لقطاع التعليم العالي عن طريق احلكم العسكري اتضح من خالل 
تعزيز رغبة النظام في االحتفاظ بالسلطة على جميع املؤسسات واملناطق في سورية، مع 
زيادة مستوى الرقابة األمنية على نطاق واسع مدعومة بترهيب منظم49، وذلك على عكس 
حلوكمة  أكبر  استقاللية  لتحقيق   2011 عام  قبل  موجودة  كانت  محتملة  محاوالت  أي 
قطاع التعليم العالي50، والتأكيد على املثل السياسية اجلديدة ملؤسسات التعليم العالي 

في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام.

وعّلق أحد املشاركني على واقع التعليم العالي في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام باآلتي:

بالنسبة للتعليم العالي قبل عام 2011، كانت اجلامعات العامة واخلاصة تعمل حتت 
اشراف وزارة التعليم العالي. وتعتمد قوة اجلامعة على تاريخ نشأتها، مثل جامعتي 
دمشق وحلب ]...[، ويتم تطبيق األنظمة والقوانني نفسها على جميع اجلامعات. ومع 
ذلك، بعد الثورة، لم تعد اجلامعات احلكومية في املناطق احملررة حتت سيطرة النظام. 
لذلك، تغير واقع اجلامعات العامة ]وهذه كانت أكثر دميقراطية[. وفي احلقيقة، فإن 

.)3 .p ,2016( Butter    -45
.)2015( Culbertson & Louay    -46

.)2016( Aras & Yasun    -47
.)12 .p ,2014( .Watenpaugh et al   -48

.)2017( Tintl   -49
.)2015( Zintl ;)2015( See Hinnebusch & Zintl    -50

وحتت العنوان الواسع للتسييس، تأتي مجموعة من العوامل املتميزة ذات الصلة باملوضوع. 
ويختلف نهجنا في هذا التقرير عن تلك التقارير التي يتمثل هدفها الرئيسي في دراسة 
دول  إلى  للنزوح  مباشرة  كنتيجة  العالي  التعليم  قطاع  ممثلي  تواجه  التي  التحديات 
اللجوء40.  نحن نحاول هنا تقييم دور الصراع وأثره في التعليم العالي داخل سورية، وقد 

قمنا بدراسة أثر التسييس في هذا القطاع من خالل أربعة جوانب:

الرسالة، واحلوكمة، وصنع القرار، السيما فيما يتعلق باألمن وحتول قطاع التعليم . 1
العالي؛

قطاع . 2 وطالب  ملوظفي  اإلنسان  وحقوق  اجلسدية  السالمة  تواجه  التي  التحديات 
التعليم العالي؛

التهديدات التي تعترض املعايير األكادميية واالعتراف بالشهادات؛. 3

املشكالت األساسية الناجتة عن الصراع والتي يواجهها التعليم العالي فيما يتعلق . 4
باملوارد والبنية التحتية.

الفاعلة  اجلهات  ومصالح  تأثير  النظرية،  الداخلية  االجتاهات  هذه  إلى  يضاف  أن  ويجب 
اإلقليمية خارج الدولة باعتبارها تؤثر في مدى توفر التعليم العالي في سورية41.  

الرسالة، واحلوكمة، وصنع القرار

هناك انخفاض في مستوى التعليم في اجلامعات السورية، السيما في املواقع التي 
تدور فيها معارك عنيفة مثل حلب وحمص وإدلب ودير الزور والرقة، حيث غادر العديد 
من أساتذة اجلامعة البالد، ويقتصر احملاضرون في بعض هذه اجلامعات اآلن على طالب 

الدراسات العليا42.  

في ضوء الصراع العنيف وترسخ االنقسامات اإلقليمية اجلديدة في قطاع التعليم العالي 
أهميته،  يفقد  العالي  التعليم  في  املؤمم  اخلاص  وشبه  العام  القطاع  مفهوم  فإن  اليوم، 
أجل  أخرى من  إلى صراعات  أدى  البلد  الدائر في  الصراع  أن  إلى  ذلك بشكل كبير  ويرجع 
السيطرة على املؤسسات وبقائها قائمة وما يرتبط بذلك من ظهور مؤسسات جديدة في 

كل املناطق من التي يسيطر عليها النظام وتلك اخلارجة عن سيطرته.

وثمة مشكلة أخرى ترتبط ببقاء املؤسسات واستمرارها في أدائها الوظيفي، وتتمثل في 
العدد الهائل من موظفي اجلامعات والطالب النازحني داخلياً وما جنم عن ذلك من إغالق 
ونتيجة لذلك، »فإن   .44 بالصراع43  ترابطها، وكل ذلك مرتبط  للجامعات وتفككها وعدم 

.)2014( .See Watenpaugh et al   -40
41-   من املهم اإلشارة هنا أيضاً إلى األدوار التي تلعبها مجموعة من احلكومات الغربية والعربية ووكاالت األمم املتحدة 

واملنظمات غير احلكومية الوطنية والدولية.
.)2014( Al Monitor    -42

.)2017( See also Al Monitor    -43
.)2015( See Hinnebusch & Zintl    -44
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ذكر أحد املشاركني في هذه الدراسة ما يلي:

أخبرتني اخملابرات اجلوية في سورية عام 2012 أنه ينبغي على مراجعة فرع اخملابرات في 
حلب بسبب تقرير يقول إنني أحتدث عن املظالم التي ارتكبت ضد الناشطني والطالب. 
استغرق األمر ليلة واحدة للتفكير في ذلك، ثم قررت مغادرة مدينة حلب على الفور. 
كان الوضع األمني خطيراً للغاية، وكانت رقعة االحتجاجات تتسع مثل بقعة الزيت. 
تلقينا أنباءً عن اعتقال عدد من األكادمييني من جامعتنا... واغتيل اثنان منهم، وكانت 
اخملابرات 54 هي من اغتالتهم، ثم اتهمت الطرف اآلخر مدعية أن جماعات وهمية غير 
معروفة كانت مسؤولة عن هذه االغتياالت. عادة ما يقوم النظام باللعب مبثل هذه 

األوراق من أجل زيادة شعبيته. )املشارك 2(

ومتت اإلشارة إلى نتائج مماثلة من قبل Watenpaugh, Fricke and Siegal )2013( في األردن 
حيث أجروا مقابالت مع الطالب واألكادمييني السوريني هناك، والذين يعيشون في مخيمات 
على طول احلدود األردنية، وقد أشار أولئك إلى انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من خالل 
اغتيال األكادمييني والترويع العنيف الذي متارسه قوات األمن الرسمية وغير الرسمية. وتعد 
لذلك  والتعذيب،  االختطاف  عن  مسؤولة   55 الشبيحة  مثل  أخرى  ومجموعات  اخملابرات 
أصبحت احلوكمة عبارة عن شكل من أشكال العسكرة القائمة على اخلوف وانعدام األمن.

النظام  نظر  بني وجهة  القائم  الرئيسي  الصراع  إلى  احلوكمة هذه  استراتيجيات  وتشير 
ذات شرعية مضمونة من خالل جهاز  العالي كمؤسسة حكومية  التعليم  حول قطاع 
أمني وانتهاكات حلقوق اإلنسان، وبني من ينظرون إليه كقطاع له رسالة عامة56 تعكس 
املشاركة املدنية وحركة العمالة، وباعتباره ميداناً هاماً لتطوير املعرفة اجلديدة. ويقول أحد 

األشخاص الذين قابلناهم:

عندما اتخذنا قرار الرحيل، ذهبنا إلى بلدة مجاورة مت حتريرها من النظام، لكن الوضع 
األمني كان رديئاً. ]...[ ذهبنا جميعنا إلى املعبر احلدودي حيث لم يكن للنظام وجود 
هناك ألن املنطقة كانت محررة. وفي شهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه، أسست 

مجموعة من األكادمييني السوريني احتاد األكادمييني السوريني األحرار. )املشارك 2(

حني  في  منتشرة،  الصراع  نشوب  بعد  ودوره  األمني  الوضع  بشأن  املتزايدة  اخملاوف  كانت 
كانت هناك آمال بنوع مختلف من التعليم العالي، وهذه اآلمال كانت مفصلية:

 .intelligence agency أو وكالة االستخبارات intelligence هو الترجمة العربية لكلمة )Mukhābarāt( 54- اخملابرات
هذا املصطلح يُستخدم أحياناً بشكل سلبي، ويشير في الدول العربية في كثير من األحيان إلى القمع عن طريق 

الشرطة السرية أو إرهاب الدولة.
55- لهذه الكلمة عدة معاني في اللغة اإلنكليزية: ’spirits’, ’ghosts’, ’shadows’, or ’apparitions’، وهي تشير إلى 

مجموعة من املليشيات املسلحة أو العصابات التي تعمل لدعم نظام األسد.
56-   تظهر الرسالة العامة للجامعة من خالل التركيز على املشاركة العامة وقيم املواطنة، ويبرز ذلك من خالل احلرية 

األكادميية.  ويشير هذا اجلانب من رسالة اجلامعة مباشرة إلى دورها على سبيل املثال في الزراعة، والشأن العام، واحلد 
من الفقر وعدم املساواة، وخلق مناخ من االستقرار السياسي عن طريق حل املشكالت والتفكير النقدي واملشاركة 

العامة. 

املشكلة الوحيدة في تلك املناطق تكمن في أن جناح اجلامعات يعتمد على اجلهود 
الشخصية، حيث يحاول األكادمييون مواصلة التعليم في املباني املوجودة منذ أيام 
النظام، وذلك حتى تتسنى الفرصة للطالب ملواصلة تعليمهم. ومع ذلك، افتقرت 
هذه اجلهود إلى دعم أي هيئة وطنية أو منظمة رسمية. )من خالل املناقشات التي 

جرت مع مجموعة التركيز من األكادمييني(  

وتشير بيانات فترة ما قبل عام 2011 إلى ركود قطاع التعليم العالي مع مستويات منخفضة 
من الشفافية واالستقاللية، ودرجات عالية من الرفض إلصالحه وحتديثه من قبل نخبة »احلرس 
القدمي«، إال أن األشكال اجلديدة لتسييس هذا القطاع بعد عام 2011 تعكس االنقسامات 
اإليديولوجية والتوجيهات اللغوية والتعبير عن الهوية الثقافية داخل سورية. هذه التعابير 
اجلديدة للحقوق والتوجهات تتعلق بشكل خاص باملناطق التي لم تعد معقالً للنظام أو حتت 

سيطرته )على الرغم من استبعاد املناطق التي تسيطر عليها داعش(.

 وفي الواقع، هناك حلقات متصلة بني قطاع التعليم العالي الذي يسيطر عليه النظام 
والرغبة السياسية في املناطق اخلارجة عن سيطرته لتشغيل مؤسسات التعليم العالي 
باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات الطالب وحتقيق تنمية تعليمية إيجابية في وقت احلرب. 
وفي الوقت الذي يستمر فيه إضفاء الطابع الرسمي على املؤسسات املوجودة في مناطق 
سيطرة النظام في سورية، يوجد غياب لإلدارة املركزية والدعم احلكومي. لقد متت اإلشارة 
أيضاً إلى أن االستجابات قصيرة األمد لالحتياجات اإلنسانية قد طغت على االستجابات 

طويلة األمد الحتياجات قطاع التعليم العالي.

وكان من املهم جداً لفهم حوكمة قطاع التعليم العالي في أوقات الصراع مراجعة األدبيات 
املتعلقة بقيادة هذا القطاع، باإلضافة إلى فهم دور األجهزة األمنية واقتصاديات احلرب51. 
يسيطر  التي  املناطق  في  املوجودة  اجلامعات  في  التعيينات  أن  إلى  األدبيات  هذه  وتشير 
عليها النظام ارتبطت منذ عام 2011 بالنظام أكثر من أي وقت مضى، وبطرق لم يشهدها 
ألدوار  السابقني  األمنيني  املسؤولني  بعض  تولي  ذلك  ورافق   .2011 عام  قبل  القطاع  هذا 
قيادية فيه. وقد متت اإلشارة أيضاً إلى ظهور قادة مت تعيينهم حديثاً في مؤسسات التعليم 
العالي اخلاصة املرتبطة بالنظام، وكان أولئك من نخبة رجال األعمال السوريني52. وهناك 
يشكالن  النظام  عليها  يسيطر  التي  املناطق  في  القرار  وصنع  احلوكمة  أن  إلى  إشارات 
إلى جنب  جنباً  العالي  التعليم  قطاع  حلوكمة  استبدادياً  نهجاً  تتضمن  موحدة  عملية 
مع إبعاد القادة والعلماء الذين أظهروا معارضتهم، وما تال ذلك من تعيينات كبيرة ملؤيدي 

النظام في املناصب القيادية53.  

.)2015( See Hinnebusch & Zintl     -51
.)2017( Sinjab ;)2018( .See Dillabough et al     -52

.)2015( Zintl ;)2015( See also Hinnebusch & Zintl    -53
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وتشير بعض التقارير على شبكة اإلنترنت إلى أن هياكل وبنى التعليم العالي التي كانت 
موجودة قبل الصراع في وسط دمشق والسويداء والقنيطرة، على سبيل املثال، قد جنت 
واستمرت في العمل، على الرغم من أن األمر لم يخُل من بعض التحديات57. وفيما يلي نص 
حملادثة بني الصحفي السوري احلاج علي )2016( من سورية مباشر Syria Direct والطالب 

غريب )اسم مستعار(، والذي بقي في سورية الستكمال دراسته:

في اخلارج تبدو احلياة اجلامعية في دمشق طبيعية، ولكن أي طالب كان هنا قبل ]...[ 
عام 2011 أو بعد ذلك يعلم أن هذا الوضع ليس طبيعياً على اإلطالق. ]...[. سترى في 
اجلامعة أشياء ال يجب أن تراها هناك، كاألشخاص الذين يلبسون الزي العسكري في 
كل مكان. هناك انخفاض مستمر في أعداد الطالب امللتحقني باجلامعة بسبب ترك 
الشباب للدراسة أو الفرار من البلد. ويطغى االكتئاب على كل شيء ويتغلغل إلى 
نفوس الشباب الذي هم في سن الدراسة اجلامعية. جميع الطالب يعيشون حتت 
ضغط نفسي. ]...[، وأي طالب منهم يعارض النظام سيواجه خطر االعتقال إذا أبلغ 
عنه شخص آخر. ]...[. أصبح التعليم في جامعة دمشق اليوم في حالة مزرية، فقد 
أو ما  البلد، ومت فصل آخرين ألسباب مختلفة كالفساد،  العديد من األساتذة  غادر 

تدعى باألسباب السياسية، وما إلى ذلك58.  

ويرى العديد من موظفي اجلامعة أن رواتبهم تتضاءل بشكل كبير. لقد اضطرت الدولة 
املتحدة من  األمم  وكاالت  ومن  االقتصادي من حلفائها  الدعم  احلصول على  إلى  السورية 
أجل دعم وزارات احلكومة، وبسبب الزيادة في اإلنفاق على اجليش كان هنالك انخفاض في 
التمويل العام59. وكانت هنالك دالئل أيضاً على أن أفراداً من داخل قطاع التعليم العالي 
نقل  ذلك  مبا في  احلرب،  اقتصاد  املشاركة في  إلى دخلهم من خالل  آخر  قد أضافوا دخالً 
الصراع واجليش مباشرة إلى اجلامعات إما عن طريق رشوة الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
لدعم النظام، أو باستخدام مخبرين أمنيني لضمان امتثال الطالب للمطالب األمنية بغية 
فساد  باسم  غالباً  احلوكمة  من  النوع  هذا  إلى  ويُشار  منهم60.  املعلومات  على  احلصول 
احملسوبية في التعليم العالي، وهذا يعكس استراتيجية حكم النظام في املناطق التي 
يسيطر عليها. وجتدر اإلشارة أيضاً إلى تأثير جهاز األمن على سبل عيش الطالب واملوظفني 
وكسبهم للرزق، فقد كان هناك متطلب رئيسي للتوظيف وهو أن يكون املتقدم للوظيفة 

حزبياً ومخلصاً للنظام:

يتم تعيني املوظفني في مختلف املناصب عن طريق فروع احلزب واألمن، وغالباً ما يقوم 
ذلك على احملسوبية واملبررات اخلاصة، ويتم اتخاذ القرارات من قبل األجهزة األمنية التي 
لديها قائمة بأسماء األشخاص الذين سيتم تعيينهم. لقد كانت األمور مختلفة 
قبل عام 2011 من حيث الرسالة واإلدارة والقيم، وبعد ذلك أصبحت اجلامعة محتكرة 

 .)2015( Hinnebusch & Zintl ;)6 .p ,2016( See Butter     -57
.)2016( See Syria Direct, Al-Haj Ali  -58

 Kabbani ;)2005( Kabbani & Kothari ;)2011( See also Kabbani & Salloum ;)2018( See Altbach & De Wits  -59
.)2013( Polk ;)2006( Street, Kabbani & Al Oraibi ;)2008( Sottimano & Selvik ;)2009 ,2007( & Kamel

.)2015( See Hinnebusch & Zintl -60

حتتاج ]اجلامعة[ لكي حتقق رسالتها إلى التعرف على احتياجات اجملتمع، وأن تستقبل 
الطالب وتعمل على تسليحهم باملعرفة املتصلة باحتياجات اجملتمع لتحقيق التنمية 

الشاملة ]...[. )اجلامعة4_املوظف7_ذ(
وكنا قد سألنا األسئلة اآلتية للمشاركني: »ما هي هيئات صنع القرار املوجودة في اجلامعة؟« 
و »ما نوع القرارات التي تتخذها هذه الهيئات؟ وملاذا؟«، وكانت اإلجابة: »إن القرارات املتعلقة 
بالتعليم العالي غالباً ما يتم اتخاذها من قبل األجهزة األمنية التي ال ترتبط بشكل كامل 
بالتعليم، بل إن رئيس اجلامعة ال يستطيع اتخاذ قرار دون استشارة جهاز األمن. ]...[« كما 
ورسالتها  وإدارتها  اجلامعة  في  احلوكمة  تغيرت هياكل  »هل  أيضاً:  املشاركني  أننا سألنا 

وقيمها بعد عام 2011؟« وكان الرد على النحو اآلتي:

لقد تغيرت كثيراً. لم يعد صانع القرار السياسي مهتماً باجلامعات أو بأدواتها، ومن 
الواضح أن صنع القرار قد حتول إلى أيدي األجهزة األمنية. لقد فقدت اجلامعة العديد 
من قيمها، وال يوجد احترام للحريات أو فصل بني العمل األكادميي والظروف التي متر بها 
البالد، وأصبحت اجلامعة مثل أي مؤسسة أخرى ال توجد فيها حرمة أو حماية للطالب 
واألستاذ. ]...[ وتأثرت القرارات بعد عام 2011 بشكل كبير بتدخالت القيادة القطرية 

حلزب البعث ومكتب األمن القومي وأجهزة األمن األخرى. )اجلامعة4_املوظف7_ذ(

 Watenpaugh, Fricke and King 2018( هذه النتائج، وأيد( Altbach and De Wits وقد أكد
)2014( احلجة القائلة بأن مثل هذه األشكال من احلوكمة اخملترقة من قبل احلكومة وقوى 
األمن الداعمة لها قد بلغت ذروتها في عدم االحترام وفقدان الثقة بالتعليم العالي في 

سورية.

وأشار مشارك آخر إلى عدم فعالية اجلامعة في أوقات الصراع بقوله:

تنحصر فعالية اجلامعة بتنفيذ 40٪ أو 50٪ من عملها، وكان رئيس اجلامعة في املاضي 
يعني من قبل وزارة التعليم العالي. ]..[ ولكن تصدر القرارات اآلن من قبل إدارة اجلامعة 

فقط وفقاً للوضع األمني ]...[. )اجلامعة7_املوظف3_ذ(

وصارمة  مرعبة  أمنية  ولوائح  القرار،  صانعي  من  أصغر  مجموعة  توجد  أخرى،  وبعبارة 
ومروعة، إلى جانب تعيينات مكثفة مرتبطة باألمن، وهذه جميعها هي سمات احلوكمة 

وصنع القرار بعد عام 2011.

قطاع  داخل  املتزايدة  االستبدادية  باملمارسات  كبير  بشكل  القرار  اتخاذ  عملية  وتأثرت 
التعليم العالي نفسه. على سبيل املثال، على الرغم من املراسيم السابقة التي تعطي 
استقاللية أكبر للجامعة، قال أحد املشاركني في البحث )اجلامعة7_املوظف4_ذ( »]ينبغي 
أن تكون[ القرارات املتعلقة باجلامعة من مسؤولية اجلامعة نفسها، ولكن احلزب يتدخل 
دائماً. وذكر آخر: »لم أر أي تغيير باستثناء املزيد من التدخالت األمنية في إدارة اجلامعة. ]... 

نحن نحتاج[ إلى إزالة كاملة لفروع األمن من اجلامعة. )اجلامعة10_املوظف3_ذ(
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وكما ذُكر سابقاً، فقد مت توجيه جزء كبير من متويل التعليم إلى متويل احلاالت الطارئة في 
املدارس االبتدائية والثانوية، وهذا القرار تأثر بتوقعات أكبر باحلصول على عوائد أكبر من 
حتويل الدعم إلى املدارس بدالً من دعم التعليم العالي، مع االعتقاد الراسخ بأن التعليم 
ووفقاً  احلقيقة،  وفي  سورية.  في  واملستقبلي  السياسي  لالستقرار  ضروري  االبتدائي 
للظروف التي طرأت بعد عام 2011، كان االستثمار في التعليم العالي هامشياً مقارنة 
بحاجة القطاع إلعادة التأهيل63. وكانت النتيجة إهمال قطاع التعليم بسبب التمويل64.  

وتتفاقم حتديات إعادة تأهيل قطاع التعليم العالي في ضوء الرغبات السياسية للنظام، 
الداخلي  والنزوح  وفلسطني(،  العراق  من  النازحون  ذلك  في  )مبا  باألقليات  االعتراف  وعدم 
للسوريني، والزيادة الكبيرة في مستويات الفقر الوطني الذي لم تشهده الدولة منذ عقود، 
والصراع العرقي والديني، والتحالفات خارج حدود الدولة، واخلالفات اإلقليمية، والتدخالت 
الدميوغرافي في  التكوين  والكبير في  السريع  والتغيير  املنطقة،  داعش في  ودور  الدولية، 
العديد من املناطق في سورية منذ بداية الصراع. لقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في 

تعقيد أي جهود الستعادة قطاع التعليم العالي بعد احلرب.

وكان للعلماء السوريني رؤية جديدة للجامعة في املستقبل، فعلى سبيل املثال، علق أحد 
املشاركني بقوله: »نريد فصل السياسة عن جامعاتنا، وال نريد املزيد من احلرب. نحن بحاجة 
ذات معنى«  وأن تكون حياتهم  العيش بشكل جيد  قادرين على  ليكونوا  الناس  لتثقيف 
)املشارك 17(. »نحن بحاجة إلنهاء احلرب وإزالة احلزب السياسي من اجلامعة )اجلامعة4_

املوظف1_ذ(« و »أهم خطوة يجب أجراؤها هي فصل اجلامعة عن سياسات النظام، ويجب 
أسف  هناك  كان  نفسه  الوقت  وفي  اجلامعة.«  في  التدخل  من  األمنية  السلطات  منع 
عميق لعدم وجود مثل هذه املبادرات )اجلامعة4_املوظف1_ذ، اجلامعة4_املوظف2_ذ(. إن 
البالد بسبب  العالي يتضمن نزوح الطالب داخل  التعليم  الدميوغرافي في قطاع  التغيير 
الصراع الشديد أو حصار مباني اجلامعات، واألكادمييني والطالب املوجودين في بالد اللجوء، 
وقد أظهر هؤالء رغبات كبيرة في إزالة التسييس من قطاع التعليم العالي، وإعادة الثقة 

االجتماعية والقيم الثقافية للتعايش والتعددية.

التطورات التي طرأت على قطاع التعليم العالي في املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام

يعاني قطاع التعليم العالي في املناطق اخلرجة عن سيطرة النظام من ظروف غير جيدة، 
ففي الوقت الذي جرى في اعداد هذا البحث كانت الصراع في تلك املناطق يتسم بالعنف 
توثق حوكمة قطاع  رصينة  دراسات  على  العثور  النادر  من  فإنه  لذلك،  ونتيجة  الشديد. 
املأخوذة  اإلخبارية  التقارير  وتشير  املناطق.  تلك  في  القرار  صنع  وآلية  العالي  التعليم 
بسبب  املناطق  بعض  في  فعالة  جامعات  وجود  عدم  إلى  ببساطة  األنترنت  شبكة  من 
نقص الدعم املالي، والصراعات املستمرة، والتفجيرات، وغياب االعتراف، واخملاوف املتعلقة 

بالسالمة، والتحديات املرتبطة بتقدمي الدعم لقطاع التعليم العالي65.  

.)2013( Times Higher Education ;)2017( See Milton  -63
 Khalifa & Mahmoud ;)2015( Khalifa & Ayoubi ;)2009( see also Kabbani ;2011 ,See Kabbani & Salloum  -64

.)2011 ,2005( Mazawi ;)2015(
.)2016( See Syria Direct, Al-Haj Ali  -65

خلدمة أولئك املوالني للنظام، ولتمكني الطالب من اخلدمة في اجليش واألمن حلماية 
املواطنني. )اجلامعة10_املوظف4_ذ(

وذكر موظف آخر اآلتي:

لم يتغير الوضع كثيراً بعد عام 2001، سواء في املناطق التي يسيطر عليها النظام أو 
في تلك التي يسيطر عليها اجليش احلر، وظلت احملسوبية اجلماعية والوالءات موجودة 
]...[، وكانت هياكل احلوكمة في الغالب مرتبطة بالوالء جملموعة الداعمني أو املمولني 
لقطاع التعليم. وتُقسم هيئات اتخاذ القرار إلى: رسمية، مثل مجلس اجلامعة، وإلى 
هؤالء املقربني من اجملموعات ذات املصالح اخلاصة )الطائفية واحلزبية(. )اجلامعة10_

املوظف5_ذ(

واألهم من ذلك أن العديد من الذين متت مقابلتهم في هذا البحث يحملون قيماً ومثالً 
تتناقض بشكل كبير مع هياكل احلوكمة االستبدادية التي تخضع لسيطرة شديدة. على 
سبيل املثال، ذكر أحد موظفي اجلامعة أن رسالة اجلامعة يجب أن تتضمن »املساهمة في 
واملعرفة«،  العلمي  البحث  وتطوير  العلمية  البرامج  توفير  وتقدمه من خالل  اجملتمع  بناء 
 .]...[ الثقافي.«  والتنوع  وتراثه  البلد  الراسخة في  للقيم  االحترام  »تُظهر  أن  وينبغي   ]...[
أن تقدم  بينها وبني اجملتمع، ويجب  روابط  وإيجاد  املعرفة  أن تهتم اجلامعات بنشر  ويجب 
إدارة اجلامعة منوذجاً عن »العمل املؤسسي الشفاف الذي يقوم به فريق العمل ]...[. ويجب 
اتخاذها  يتم  التي  والقرارات  واإلدارية  العلمية  املؤهالت  الوظيفية  التعيينات  تعكس  أن 
عبر سلسلة من الهيئات املستقلة )القسم / الكلية / اجلامعة(«. وعندما سألنا عما إذا 
كان قد حدث أي تغيير جوهري في حوكمة قطاع التعليم العالي منذ عام 2011، أجاب 
أحد املشاركني: »ال يزال الفساد منتشراً ويطغى على جميع اجلوانب املالية إلعادة اإلعمار 

والتنمية.« )اجلامعة7_املوظف1_ذ(

ويوجد جانب مهم آخر في هذا االجتاه الفرعي وهو أنواع احملسوبية التي حتدث عنها جميع 
عبر  إدارته  تتم  قطاع  إلى  املثال،  على سبيل  اإلشارة،  متت  لقد  البحث.  هذا  في  املشاركني 
احملسوبيات املوجودة بني النخبة من رجال األعمال التي يدعمها النظام واملؤيدة له، السيما في 
قطاع اجلامعات اخلاصة. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه االدعاءات التي تتعلق بالتمويل ال ميكن التعرف 
عليها إال عن طريق الروايات املتناقلة، على الرغم من وجود أدلة على ذلك في األدبيات والدراسات 
املرجعية املتعلقة باقتصاد احلرب61. على سبيل املثال، كتب Sottimano )2016(: »وقف أصدقاء 
بأن  قبولهم  مع  معه  بحزم  به،  مرتبطة  ومصيرهم  ثروتهم  كانت  الذين  املقربون،  النظام 
االضطرابات ستنتهي قريباً«، واستمروا في متويل جزء كبير من قطاع التعليم العالي اخلاص 
الذي يسيطر عليه النظام62. يقول Mazawi )2011(: إن اقتصاد احلرب، على الرغم من تأثيره غير 
املباشر في قطاع التعليم العالي، قد أوجد فرصاً جديدة الستغالل هذا القطاع، وذلك كمنطقة 

حدية حتقق املنفعة، وهذا ما أدى بدوره إلى تقويض بنى احلوكمة اجليدة للقطاع.

.)2017( Milton -61
.)2017( UNDCP ;)2015( Hinnebusch & Zintl  -62



4243

أشخاص  بإعداد  تقوم  فهي  املؤسسة،  لهذه  اجملتمعية  الرسالة  توثق  أخرى  رواية  وهناك 
مؤهلني »وتطوير خدمات علمية لصالح اجملتمع، و ]...[ تتم إدارتها من قبل موظفني أكفياء 
وفقاً لنظام مستقل رصني يخضع لسيطرة داخلية« و ]...[ تعتمد التعيينات على اخلبرة 

والكفاءة«. ]...[

العالقات مع  الثوري وقطع  املبدأ  اتباع  احلوكمة منذ عام 2011 بسبب  بنى  تغيرت  »لقد 
النظام، لكن املنهاج التعليمي الذي تبنته اجلامعات في املناطق احملررة هو نفس املنهاج 
الذي يتبعه النظام. ]...[ ويستند عملنا إلى املبادئ االكادميية واالحترام املتبادل بني اإلدارة 
وأعضاء هيئة التدريس، ]و[ يتبنى نهجاً مماثالً للنهج املتبع في أفضل جامعات العالم. ]...[ 
ونتيجة للمستويات العالية من االحترام املتبادل، حتسن عملي وارتفعت جودته. ]...[ وقبل 
عام 2011، كانت األمور جتري وفقاً للمحسوبية وجلان احلزب، أما اآلن فإن األمر يعتمد على 

اخلبرة والكفاءة.« )اجلامعة5_املوظف3_ذ(

ومع ذلك، ال تزال هنالك حتديات أخرى، وكان هناك إقرار واضح بتعقيد اإلجراءات في قطاع 
في  للعمل  وغياب  اجملتمع  في  هشاشة  »توجد  الصراع.  منطقة  في  العالي  التعليم 
املناطق احملررة.« )اجلامعة5_املوظف3_ذ(. ومع ذلك، ذكر آخرون أنه »يوجد أشخاص مؤهلون 
يهدف  ومتجدد  مفتوح  نظام  أيضاُ  »يوجد  و  اجملتمع«  جوانب  جميع  في  ومتخصصون 
»املنهاج  أن  آخر  مشارك  »وذكر  )اجلامعة5_املوظف4_ذ(  التنمية.«  حتقيق  إلى  باستمرار 
الدراسي في اجلامعة احملررة هو منهاج تعليمي مفيد وتنويري« و »يديره متخصصون في 

كل قسم يتم تعيينهم بناًء على مؤهالتهم.«

وذكر مشارك آخر أن التعيينات لم تعد تعتمد على عضوية احلزب )اجلامعة5_املوظف6_ذ(، 
واعتباراً من عام 2014 على األقل، يبدو أنه كانت هناك محاوالت إليجاد مسارات جديدة في 
التعليم العالي ركزت على مشاركته املدنية من خالل العمل اإلنساني سعياً لالستجابة 

الحتياجات اجملتمع التي انبثقت عن الصراع الذي طال أمده في سورية.

إن زيادة عبء التحديات لم تقوض األمل في إيجاد رؤية جديدة للتعليم العالي في املناطق 
أنه  إال  ومصيرية،  صعبة  املرحلة  هذه  أن  من  الرغم  »على  النظام:  سيطرة  عن  اخلارجة 
يوجد أكادمييون يبذلون قصارى جهدهم، باستخدام مهاراتهم وخبراتهم، لتحقيق تقدم 
التكنولوجي  التقدم  لربطها مع   ]...[ للمعرفة  العالي، ووضع أساس علمي  التعليم  في 

والعلمي السريع واملتطور. )اجلامعة5_املوظف8_ذ(

وفي الوقت الذي توجد فيه بعض الدراسات الرصينة لفترة ما بعد عام 2011، إال أنها ال 
تتطرق ألي تقييم لتأثير هياكل احلوكمة اجلديدة األكثر شفافية واستقاللية66. وقد أشارت 
األدبيات الرمادية إلى أن أي شكل من أشكال احلوكمة اإليجابية احملتملة قبل عام 2011 قد 
مت تقويضه إلى حد كبير، ألن القادة املنفردين والتحالفات التنموية فشلت في استحداث 

تغيير في وجه القيود الهيكلية القوية التي تواجه اإلصالح والتمويل والتأهيل.

وكان هنالك أيضاً نقص كبير في التنسيق. ومع ذلك، يقترح بحثنا هذا وجود بعض الدالئل 
على أنه مت تصميم هياكل حوكمة لقطاع التعليم العالي، من حيث املبدأ، في املناطق 
السياسي  اخللل  الطالب وتصحيح  احتياجات  لتلبية  وذلك  النظام،  اخلارجة عن سيطرة 

املرتبط مبمارسات النظام في هذا القطاع قبل عام 2011.

اجلامعة  رسالة  فإن  النظام،  اخلارجة عن سيطرة  املناطق  من  املشاركني  أحد  أشار  وكما 
والثقافية  العلمية  املعرفة  تعزيز  جانب  إلى  علمية،  بطريقة  اإلنسان  بناء  في  تتمثل 
العمل، وأضاف: »لقد توقفت عملية  إلى سوق  للخريجني حتى يكونوا مؤهلني لالنتقال 
التعليم بعد عام 2011 نتيجة الندالع الثورة السورية، ومت افتتاح جامعات في املناطق احملررة 
من  احملرومني  الطلبة  لدى  األمل  إحياء  في  الرئيسية  رسالتها  وتتمثل  األخيرة،  اآلونة  في 

التعليم، وتزويد سوق العمل بخريجني جدد في ظل التغيرات اجلديدة ]...[«.

ومع ذلك، فإن هذه املؤسسات اجلديدة التي تأسست حديثاً ليست بعيدة عن التحديات:

بعد عام 2011، كانت اجلامعات قليلة العدد في املناطق احملررة، وجرت التعيينات فيها 
بناءً على توفر األشخاص املؤهلني واألكفياء. وجدير بالذكر أن عدد األكادمييني الذين 
االستقرار  بعدم  املرتبطة  القسرية  الهجرة  بسبب  قليل جداً  يزالون في سورية  ال 

السياسي واالقتصادي )اجلامعة5_املوظف8_ذ(

وأشار آخرون إلى احلاجة لوجود مناذج تنسيق وطنية لقطاع التعليم العالي.

ووصف لنا أحد املوظفني في مؤسسات التعليم العالي في املناطق اخلارجة عن سيطرة 
النظام هذه املؤسسات بقوله: »تسعى اجلامعة ]...[ إلى ضمان تعليم الطالب في املناطق 
احملررة الذين ال يستطيعون الذهاب إلى جامعات النظام، ]...[ كما مت أيضاً إعادة ربط املدرسني 
املعارضني للنظام باجلامعة، وتصدر جميع القرارات املتعلقة بإدارتها من مجلس اجلامعة 
أو مجلس التعليم العالي.« لكن هذه اجلهود ال تخلو من حتديات: »قد يؤدي عدم االعتراف 
باجلامعات إلى اإلحباط وفقدان األمل، وقد ال نتمكن من إجراء أبحاث ألن الناشرين ليس 

لديهم معرفة بجامعتنا.« )اجلامعة5_املوظف1_ذ(

 Ayoubi ;)2012( Arab Network for Quality Assurance ;)2011( Al-Shalabi ;)2016( See Al-Maaloli  -66
 2010c(; ,2010b ,2010a( Buer ;)2010( Wagner ;)2013( Hassan Sheik ;)2011( Buckner ;)2017( Azmeh ;)2010(
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يتعرضون  حيث  العالي  التعليم  قطاع  في  ببقائهم  واملوظفون  الطالب  أولئك  ويخاطر 
 ،)2017( Clarke-Saddler للخطر والتهديد بالفصل أو الطرد أو االعتقال والتعذيب75.  وأفاد
على سبيل املثال، أنه في عام 2013 أصبحت حياة الطالب وأعضاء هيئة التدريس داخل 
قطاع التعليم العالي غير مستقرة، وأن العديد من األفراد قد مت إقصاؤهم من نظام التعليم 
العالي. وذكرت Turkmani )2016( أنه في كانون الثاني / يناير من عام 2013 ضربت قنبلة 
اجلامعة  الطالب وموظفي  العديد من  وأن  مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل 87 شخصاً، 
يتعرض  سورية  في  العالي  التعليم  »نظام  أن  وأضافت  األردن76،  إلى  الفرار  على  أُجبروا 
للمسلحني،  أهدافاً  األكادمييون  وأصبح  البالد،  من  فروا  واألكادمييني  الطالب  وأن  لالنهيار، 
وازداد تعرضهم للخطف ألن رواتبهم عالية نسبياً، ناهيك عن نفوذهم. وقد اضطرت عدة 
جامعات لإلغالق، في حني أن تلك التي بقيت بالكاد تعمل.« لقد حصلنا على مالحظات 
19 من  املشارك  وذكر  البحث،  في  املشاركني  أجريناها مع  التي  املقابالت  مماثلة من خالل 

أولئك الذين قابلناهم ما يلي:

قامت طائرة سورية بقصف كلية الهندسة املعمارية وُقتل عدد من الطالب نتيجة 
لذلك. نحن فقط علماء ]ولسنا سياسيني[ في كلية العلوم اإلنسانية، وقد أدلينا ببيان 
ضد الهجمات اجلوية وقصف الكنائس واألماكن التاريخية في حلب، ومت استدعاؤنا 
إلى مركز األمن ومت استجوابنا، وأُجبرنا على إصدار بيان مضاد أعلنا فيه أنه مت تضليلنا، 

وهذا أمر غير منطقي.

كما أظهرت التقارير أيضاً استخدام اجلامعات كمراكز للشرطة وأماكن للصراع: »جاءت 
الشرطة العسكرية وأخذتهم ]أكادمييون وطالب[ من اجلامعة. واألهم من ذلك أن اجلامعات 
حتولت إلى ثكنات عسكرية.« وقد سألنا املشاركني في البحث: »إذاً كان هنالك عناصر من 
اجليش في اجلامعة؟« فأجابوا: »كان هناك عناصر من قوات األمن يأتون إلى اجلامعة ملراقبة 
الطالب واملدرسني، وقد زودتهم إدارة اجلامعة بتقارير أو أسماء ملوظفني أو طالب معارضني 

للنظام،« )املشارك 19(.

وقد أكد شخص آخر، متت مقابلته، طبيعة وشكل التهديد ونطاق االختراق األمني: »سيتم 
التحكم بك من قبل النظام وأجهزة األمن السرية في كل ما تفعله في حياتك ]...[، وهناك 
أيضاً اختراق داخل اجملتمع األكادميي نفسه،« )املشارك 7(. مثل هذا االختراق ليس جديداً، 
وقد متت ممارسته في قطاع التعليم العالي السوري قبل اندالع الصراع، واحلال نفسه في 

أنظمة استبدادية أخرى77.  

وأشارت األدبيات املتعلقة بطبيعة اجلهاز األمني في قطاع التعليم العالي إلى أن األكادمييني 
أنهم  إليهم على  ينظر  كان  البعض  ألن  الثورة  بداية  منذ  كانوا مستهدفني  في سورية 
معارضون للقمع78. لقد مت إبالغنا عبر مجموعات النقاش املركز أن أعضاء هيئة التدريس 

.)2011( As reported in Yahia & Turkmani  -75
.)2016( Marcus ;)2016( See also Luo & Craddock  -76

.)2015( See, for example, Hinnebusch & Zintl  -77
.)2016( Goodman ;)2015( See Hinnebusch & Zintl  -78

االقصاء واالعتقال واالختفاء والعنف

كان التعليم اجلامعي للسوريني مرتبطاً من نواح عديدة باحلراك اجملتمعي، وبسعي 
الطبقة املتوسطة إلحراز مكانة لها في اجملتمع. إن الوعود املتكررة بتوفير التعليم 
النظام  الذي يدعم  العقد االجتماعي اجلماهيري  في  العالي كانت عنصراً حاسماً 
التعليم اجلامعي وسيلة لتعويض  السلطوي بطريقة أخرى67. ونتيجة لذلك، كان 
إحدى  في  التدريس  هيئة  أعضاء  قام  ما  وإذا  السوري.  اجملتمع  من  املوالية  الشرائح 
الكليات بانتقاد النظام ]...[، فإن ذلك قد يؤدي إلى الطرد من العمل، أو إلى مضايقات 
من قبل الشرطة السرية، أو حتى السجن والتعذيب. وبالنسبة للرجال، فقد يؤدي 
الطالب  يشارك  لم  السبب  ولهذا  العسكرية.  اخلدمة  تأجيل  إلغاء  إلى  أيضاً  ذلك 
بشكل عام في أنشطة ميكن عدها مناهضة للنظام. لقد كان توجيه االنتقاد للنظام 

ومعارضته من قبل أعضاء هيئة التدريس أمراً نادراً أيضا68ً. ]...[
وبشكل عام، تُستخدم اجلامعات السورية لتقدمي الدعم السياسي وإضفاء طابع من 
الهدوء على اجملتمع، كما أنها تُستخدم بعدة طرق لتلقني اآلراء واألفكار احلزبية. وفي 

احلقيقة، إن احلرية األكادميية في اجملتمع األكادميي السوري غير موجودة69. 
 

 Brookings Institute on the Arab لصالح  أُعد  تقرير  في   Barakat and Milton يقول 
هذا  في  ونحن  بها70.  معترف  غير  حرب  ضحية  العالي  التعليم  يكون  ما  غالباً   :World
القسم نناقش الدور الذي تلعبه األجهزة األمنية في إقصاء واحتجاز و/أو اختطاف الطالب 
مت  ما  ذلك  على  ويشهد  جدا71ً،   عنيفة  بطريقة  أسرهم(  )وأفراد  التدريس  هيئة  وأعضاء 
توثيقه في عدة مصادر، سواء املنشورة أو املأخوذة من شبكة األنترنت. على سبيل املثال، 
الذي أعده Sally Ward )2014( لصالح اجمللس  العالي  التعليم  وصف تقرير Times حول 
اجلامعة  وموظفو  الطالب  يواجهها  التي  التحديات   British Council البريطاني  الثقافي 
في مواجهة اخملاطر الهائلة في سعيهم لتحصيل تعليمهم اجلامعي، إلى جانب اخملاوف 

املتعلقة بتسلل األجهزة األمنية إلى داخل احلرم اجلامعي72.  

التي  املسلحة  للجماعات  كأهداف  الدراسات  هذه  في  واألكادمييني  الطالب  تقدمي  ويتم 
تسعى للتأثير في املمارسات السياسية للعدد األكبر من الطالب واجلهات املدنية الفاعلة. 
وبحسب ما ورد من أنباء، فقد أُجبر عدد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس على ممارسة 
وأفادت  العسكرية73.  اخلدمة  من  آخرون  فر  حني  في   ،2011 عام  منذ  العسكري  العمل 
Devarajan )2016( من معهد Brookings بأن املتطرفني العنيفني قد استغلوا اجلامعات 
للمشاركة في جتنيد الطالب لصالح اجليش.  إن مثل هذه املصادر توضح أن قطاع التعليم 

العالي قد تأثر بالصراع بشكل كبير74.  
.)2013c ,2013b ,2013a( Leenders ;)2012( Hinnebusch ;)2014( Heydemann & Leenders  -67

.)1 .p ,2015( Barakat & Milton  -68
.)2013( .Watenpaugh et al  -69

.)1 .p ,2015( Barakat & Milton  -70
71-  اجلدير بالذكر هنا أن األدلة على هذا االجتاه يتم ذكرها بشكل كبير في األدبيات وفي إفادات األشخاص الذين 

قابلناهم في هذا البحث.
.)2017 ,2016( UNHCR ;)2016( Butter ;)2013( .See also Watenpaugh et al  -72

.)2016( See Devarajan  -73
.)2017( Clarke-Saddler ;)2018( Altbach & De Wits ;)2015( See Barakat & Milton  -74
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املتعلقة  واخملاوف  الطالبات  إلى محنة  أيضاً  االنتباه  التقرير  ]...[.« )ص10(. ولفت  السرية 
التفتيش  نقاط  يحرسون  الذين  اجلنود  قبل  من  عليهم  التدقيق  يتم  عندما  بسالمتهن 

)ص10(.

التعليم ورفاهية  واضحة وغير ملموسة في مستوى  آثاراً  الترهيب  لقد وّلدت سياسات 
 )2013(  Watenpaugh, Fricke and Siegal من  كل  ويتفق  تقويضها.  مت  التي  اإلنسان 
بقولهم: إن »ممارسات اإلخفاء« تسبق مذبحة حماة التي وقعت عام 1982، والتي أسفرت 
عن مقتل ما بني 10000 إلى 30000 من السوريني. وقد زاد عدد الذين مت اعتقالهم خالل 
يزيد عن  ما  بأن  اإلنسان  أفادت مجموعات حقوق  األسد بشكل كبير، حيث  بشار  حكم 
10000 شخص ُفقدوا أو وضعوا رهن االعتقال منذ بداية االحتجاجات عام 2011، ويُعتقد أن 
العديدين منهم هم من الطالب واألكادمييني. وعلى الرغم من أن هذا الرقم سيكون قدمياً، 
إال أنه من الصعب التأكد من األرقام اجلديدة. وأشار John Law )2016( الذي يعمل لصالح 
العالي يتم تقويضها باستمرار بسبب  التعليم  نزاهة  أن  إلى  البريطاني  الثقافي  اجمللس 
الصراع بني اجملموعات اخملتلفة والذي يبدو أن ال نهاية له، وبسبب العنف والسيطرة األمنية 
املتزايدة. لقد وردنا كثير من املعلومات عبر بحثنا هذا تشير إلى وجود »حتكم أمني مطلق« 
هذه  )اجلامعة10_املوظف4_ذ(.  »اعتقاالت عشوائية«  و  وفساد  )اجلامعة1_املوظف1_ذ(، 

هي الطريقة التي يتذكر بها املشارك 16، احلدث املؤلم الذي عانى منه مع زمالئه:

إلى جامعتنا  في عام 2012 سمعت من زمالئي في مختبرنا أن هناك جنوداً جاؤوا 
وحطموا األبواب، ودمروا كل شيء، وضربوا اجلميع ألنهم تظاهروا ضد النظام. 

وذكر املشارك 6 حادثة أخرى عن العنف املوجه ضد أعضاء هيئة التدريس:

مت سحب أحد األساتذة بعيداً من قبل اثنني من مسؤولي األمن وأمام الطالب، واقتيد 
إلى السجن، ووجهت إليه اتهامات بسبب آرائه السياسية.

كان اجلو العام داخل اجلامعات مليئاً باخلوف، حيث »يتوقف أي شخص يعمل في اجلامعة 
عن التواصل مع أي شخص في اخلارج« )املشارك 3(، وقد أدى تزايد انعدام األمن إلى تقويض 
أدائي وفقدت  في  املبادئ سلباً  أثر غياب  أدائهم: »لقد  معنويات موظفي اجلامعة وتراجع 
جميع  »مُتارس  للفساد:  انتشار  ذلك  وتبع  )اجلامعة2_املوظف4_ذ(،  واالستقرار،«  املبادرة 

أشكال االحتيال عالنية بسبب غياب السيطرة،« )اجلامعة10_املوظف4_ذ(

الصراع والفساد وعدم االعتراف بالشهادات وتراجع جودة التعليم العالي: النتائج بعد 
عام 2011

عن  واالنقطاع  للطالب،  املقدم  العالي  التعليم  تراجع جودة  للصراع  األخرى  اآلثار  تشمل 
الدراسة، وركود العملية التعليمية، وعدم االعتراف بوثائق الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 
التعليم، وتقييد  التعليمية إلى االنقطاع املتكرر عن  لقد أدى غياب استمرارية العملية 
املدة  وأصبحت  وخارجها،  سورية  داخل  بالشهادات  االعتراف  وعدم  الداخلي،  التنقل 

والطالب في جامعة حلب مت عزلهم عن املدن األخرى، ومت اعتقالهم عند نقاط التفتيش، 
وشهدوا مستويات عالية من الترهيب واالعتقال واملضايقة، وأُجبر الطالب على التفاوض 
مع نقاط تفتيش شديدة اخلطورة تديرها قوات النظام أو مقاتلو داعش، وذلك لالنتقال من 

شرق مدينة حلب إلى غربها حيث تقع اجلامعة79.  

لقد علمنا أيضاً من خالل املشاركني في مجموعات النقاش أن األكادمييني املوجودين داخل 
األراضي السورية التي تسيطر عليها داعش لم يُسمح لهم بالعمل في اجلامعات إال إذا 
كانت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية80. لقد تعرض أولئك لترهيب شديد وعنيف لضمان 
اعتبروها  التي   – والرياضيات  العلوم  مناهج  املتشددون  »استبدل  املتطلبات.  هذه  تلبية 

ببساطة ضد تعاليم اإلسالم أو غير مفيدة – بدورات في الفقه اإلسالمي والقرآن81.«  

لقد ُصممت هذه املمارسات، في سياق الصراع، لغرس اخلوف في نفوس الطالب وأعضاء 
 Yahia and Turkmani هيئة التدريس ودفعهم للتواطؤ ضد أي معارضة محتملة. وقد أشار
)2011( على وجه اخلصوص إلى اخلوف السائد جراء مثل هذا االستهداف، وإلى تأثيره في 
الثقافات البحثية التي تعاني بالفعل من الركود بسبب ندرة القدرات الفكرية والتمويل 
البحثي. ومتت اإلشارة إلى التحدي املشترك الذي يعترض نزاهة وجودة التعليم العالي من 
خالل ما ذكره أحد األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت: »إن واقع التعليم فقير للغاية 
بسبب الدمار املريع الذي أثر في اجلامعات، وصعوبات السفر، وتقسيم البلد، وغياب متويل 
األبحاث، ونأمل أن يتم دعم التعليم العالي من أجل إعادة بناء اجملتمع السوري. ]...[ وقد قام 
النظام السوري مبالحقة معظم األكادمييني بسبب دورهم في الثورة السورية. )اجلامعة6_

املوظف1_ذ(

الطالب  من  العديد  أن  إلى   2013 لعام   California Davis جامعة  تقرير  وأشار   
»كان طالب  منه:  عانوا  الذي  للظلم  نتيجة  كبير  تسييسهم بشكل  مت  قد  واألكادمييني 
وسائل  في  متقدمة  مهارات  لديهم  الذين  أولئك  وخاصة  اجلدد،  واخلريجني  اجلامعات 
التواصل االجتماعي، في مقدمة األشخاص الذين ينظمون املظاهرات داخل احلرم اجلامعي 
الشرطة  قبل  من  للمضايقات  وعائالتهم  القادة  الطالب  وتعرض   ]...[ )ص9(.  وخارجه،«82 
السرية، وُسجن آخرون، وُقتل بعضهم خالل فترة االعتقال.« )ص9(. ]...[ ومع اتساع دائرة 
احلرب، وخاصة في مدينتي حلب وحمص، واجه الطالب السوريون مخاوف أمنية متزايدة في 
احلرم اجلامعي« )ص10(. لقد سلط هذا التقرير الضوء على التفكك والتجزؤ الذي تسببت 
فيه احلرب لقطاع التعليم العالي، واألشكال اجلديدة من الفساد، والتي ظهرت بعد ذلك. 
كما أنه أشار أيضاً إلى الدور الذي لعبه النزوح الداخلي واخملاوف األمنية في تقييد الوصول 
إلى التعليم العالي، وذلك من خالل املمارسات األمنية في نقاط التفتيش بشكل رئيسي: 
»في نقاط التفتيش هذه، يتم تفتيش املدنيني وعرباتهم وفحص أوراقهم، وميكن احتجاز 
الشرطة  أو  اجلنود  ملزاجية  تبعاً  عليهم  القبض  إلقاء  أو  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب 

.)2016( Sheikh  -79
.)2016( Sheikh ,)2018( See also on-line literature such as the IIE Scholar Rescue Fund  -80

.for further corroboration )2016( See Sheikh  -81
.)2013( .Watenpaugh et al  -82



4849

 هناك رغبة قوية جداً من األكادمييني في ]...[ املناطق احملررة للبدء بشكل صحيح، بل 
إنهم وضعوا معايير للتعليم العالي اعتماداً على املوارد املتاحة لهم، وكانت هنالك 
الثانوية املزورة ]من أجل دخول اجلامعة[،  البداية، مثل شهادات  بعض املشاكل في 
والتي أثرت في جودة التعليم، ولكن قمنا بعد ذلك بجمع القائمة الرسمية ألسماء 
]احلاصلني على الشهادة الثانوية[ من وزارة التعليم العالي، األمر الذي ساعدنا في 
استبعاد تلك الشهادات. أما بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس وموظفي اجلامعة، توجد 
قاعدة بيانات ميكن التحقق منها، لذا، كان األمر أفضل هنا ]...[ ومتكنا من احلصول على 
نتائج جيدة جداً كأكادمييني أحرار. لقد اخترنا األكادمييني االحرار فقط، بحيث ال يكون 

لدينا عمالء ]للنظام[ أو أكادمييني فاسدين. )مجموعة نقاش مركز مع األكادمييني(

وذكر املشارك نفسه ما يلي: »قام األكادمييون ]األحرار[ الذين يديرون اجلامعة بفحص جميع 
وثائق املتقدمني للعمل فيها ملعرفة ما إذا كانوا يُدرِّسون في اجلامعة من قبل، وتقييم ما 
إذا كانت وثائقهم أصلية أم ال. ]...[ وإذا تبني لنا أنها مزورة، فإننا نكشف ذلك عالنية. هذا 
مثال بسيط على اإلرادة القوية لبناء شيء صحيح في املناطق احملررة،« )مجموعة نقاش 

مركز مع األكادمييني(

وحتدثت التقارير عن وجود حتديات مماثلة في أماكن أخرى، ولكن مت ربطها على نطاق أوسع 
بعض  هنالك  »كان  وخارجها:  السورية  احلدود  داخل  احلرب  واقتصاديات  العام  بالفساد 
اجلامعات التي أُنشئت عشوائياً بعد عام 2011، ]وباألساس[ كانت هذه اجلامعات قائمة على 
االحتيال والغش من أجل حتقيق أرباح جتارية، ولم تكن مصادرها معروفة،« )مجموعة نقاش 
مركز مع األكادمييني(. وقال لنا مشارك آخر: »حدث هذا في ادلب وريف حلب الغربي، وكانت 
مراكزها التجارية االحتيالية موجودة في تركيا. وعندما سئل أحد الذين متت مقابلتهم عن 
سبب حدوث ذلك قال: إن ذلك كان »لتحقيق مكاسب جتارية« )املشارك 7(، وقال آخر: »لقد 

استغلوا حاجة الطالب السوريني« )املشارك 8(.

وفي تقرير آخر يهتم بشهادات املدرسني في قطاع التعليم العالي، مت حتديد شهادة مزورة 
من بني شهادات املدرسني الذين كانوا يحاولون احلصول على وظيفة في تركيا. وفيما يتعلق 
معهم  أجريت  الذين  أحد  قال  السوريني،  لألطفال  التعليم  تقدم  التي  املدرسة  بنوعية 

املقابالت:

عقد أحد الزمالء في تركيا اجتماعاً مع جميع املعلمني، واختبر كل واحد منهم ودقق 
التركية،  احلكومة  بإبالغ  قاموا  مزورة.  شهادة   260 حوالي  هنالك  كان  شهاداتهم. 

لكنها لم تفعل شيئاً. )املشارك 16(

وعلمنا من خالل اتصاالت الحقة أن احلكومة التركية، رغم أنها أهملت الشكاوى املتعلقة 
اإلجازة  شهادات  من  بالتحقق  يسمح  نظاماً  الحقاً  اعتمدت  أنها  إال  املزورة،  بالشهادات 

اجلامعية ومن جميع شهادات التعليم العالي. 

وقد تراجعت اجلوانب املتعلقة باجلودة أيضاً نتيجة للصراع، حيث ذكر املشارك 19 ما يلي:

الالزمة إلنها الدراسة اجلامعية في سورية أطول، باإلضافة إلى تأجيل االمتحانات أو عدم 
استكمالها.

وهذه ليست مشكلة في سورية فقط، حيث يعاني الطالب وأعضاء هيئة التدريس في 
دول اللجوء من املشكلة ذاتها، وتؤكد الدراسات املرجعية وجود ركود في احلياة األكادميية 
وغياب للحركة املهنية83. ويواجه األكادمييون النازحون خطراً أكادميياً كبيراً، حيث توقفت 
حياتهم املهنية وغابت عمليات التطوير املتعلقة بهم كعلماء. وقد نتج عن فقدان رأس 
املال الفكري حراك محدود، ومسارات وظيفية متقطعة أو متوقفة بشكل دائم أحياناً. إن 
الثقافي في سورية، وهم عنصر  التنمية والتراث  األكادمييني هم أيضاً محور رئيسي في 

رئيسي في هذه اخلسارة، ويجب عدم إغفال هذا العنصر.

كان  الذي  والثقافي«  االجتماعي  املال  »رأس  في  الكبيرة  اخلسارة  املالحظات  هذه  وتُظهر 
ميكن كسبه لو لم يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطالب للنزوح الداخلي أو أجبروا على 
الفرار خارج البالد. وهي تُظهر أيضاً قوة االقتصادات في زمن احلرب التي تشجع وتسهل 
داخل  واالحتيال  النصب  عمليات  انتشار  عن  فضالً  العالي،  التعليم  قطاع  في  الفساد 
سورية وخارجها. وتعني جتربة النفي القسري أن التحقق من اعتمادية الوثائق والشهادات 
أصعب من إعادة احلصول على اعتراف أو الوصول إلى التعليم اجلامعي كنتيجة جملموعة 
من العوائق، مبا فيها التحديات اللغوية، والعوائق القانونية، وصعوبات التمويل. وتعكس 
األدبيات املوجودة على األنترنت صدى ذلك، مع اإلشارة إلى جيل ضائع في كل مستوى من 

مستويات التعليم84.   

أنهم  اعتبار  على  واسع،  نطاق  على  للشباب  التعليمية  العملية  بانقطاع  ويُستشهد 
املشاركون  وسلط  النازحني.  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  من  األكبر  اجملموعة  يشكل 
ميثلون  الذين  الذكور  األكادمييني  وكبار  اخلبرة  أصحاب  في  الكبيرة  اخلسارة  على  الضوء 
قدامى العلماء، ويعدون حاملني للمعرفة بني األجيال والطالب85. ومع ذلك، هناك إشارات 
أقل بكثير حول فقدان الفرص الوظيفية للنساء أو األكادمييات، واللواتي من املرجح أيضاً 
تعرضهن للخطر، السيما إذا كانت املرأة اآلن هي املعيل الوحيد لألسرة التي تعيش في فقر 

وبعيداً عن املدرسة والتعليم86.  

وكان من نتائج النزوح الداخلي واخلارجي أن العديد من الطالب واألكادمييني باتوا يبحثون عن 
شهادات غير صحيحة أو مزورة. وقد ازدادت معرفتنا حول هذه املسألة من خالل مجموعات 

النقاش املركز التي جرت في إحدى املناطق احملررة من سورية:

 Powerful reporting on those who are externally displaced in neighbouring .)2014( See Avery & Said  -83
 Turkmani, Ali, Kaldor & ;)2014( .Watenpaugh et al ;)2013( .countries has been done by: Watenpaugh et al

.)2017( See also Yavkan &  El-Ghali ;)2016( Turkmani & Haid ;)2015( Bojicic-Dzelilovic
 .Watenpaugh et al ;)2016( Milton & Barakat ;)2015( Barakat & Milton ;)2013( Milton ;)2016( Marcus  -84

 .)2014( .Watenpaugh et al :)2013(
.)2016( Milton & Barakat ,)2017( Milton  -85

86-   هذا مجال مهم وهو من األبحاث املطلوبة، ولكنه غير موجود أو يتم إعداده خارج سورية ضمن مشاريع أصغر 
حجماً.
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سيسمح  الدكتوراه  طلبة  عدد  في  الشديد  لالنخفاض  »نظرا  التحديات:  هذه  ملواجهة 
قانون جديد للجامعة بقبول 10 طالب لكل ]موظف يحمل[ شهادة ماجستير« )اجلامعة8_

املوظف4_ذ(. وقد مت تأكيد هذا العمل من خالل تقرير كتب ملوقع )Al-Monitor )2014 عن 
إلى  األساتذة  العديد من  انتقال  إلى  التقرير  أشار هذا  الصراع. حيث  التعليم في سياق 
املاجستير  الذين يحملون شهادات  أولئك  اجلامعات على توظيف  أجبر  الذي  األمر  اخلارج، 

فقط، مما أدى إلى تراجع جودة التعليم العالي87. 

البنية التحتية واملوارد

التحتية  البنية  على  الضغط  في  يتمثل  العالي  التعليم  تسيس  من  األخير  اجلانب  إن 
للمنطقة  تبعاً  يختلف  العالي  التعليم  استقرار  أن  يبدو  ذلك،  ومع  وتدميرها.  واملوارد 
وموقع مؤسسات التعليم العالي والقدرة على توفير املوارد لها. فعلى سبيل املثال، اقترح 
املشاركون أن بعض املؤسسات اخلاصة ال تزال تعمل بشكل جيد في املناطق التي يسيطر 
عليها النظام وأن املؤسسات العامة في املناطق التي يسيطر عليها النظام كانت أقل 
 Yahia & تأثراً بالصراع. هذا التناقض في األداء كان واضحاً أيضاً في بعض التقارير )أنظر

 .88)2011 ،Turkmani

وعلى الرغم من أن الدراسات املرجعية لم تكن قوية مرة أخرى، وكذلك التقارير الرئيسية 
واملصادر الصحفية عن األضرار التي حلقت بالبنية التحتية 89، حيث أشارت البيانات التي 
ركزت على البنية التحتية واملوارد بعد 2011 إلى الدمار الكبير في اجلامعات واملدن السورية. 
وكانت تقارير تدمير مباني اجلامعة وأماكن سكن الطالب واسعة النطاق، باإلضافة إلى 

تقارير عن انقطاع الكهرباء ونقص املياه:

لم تكن هناك كهرباء على اإلطالق في بعض املدن حيث يعتمد الناس على مولدات 
الطاقة اخلاصة للحصول على الكهرباء خالل النهار. كما تأثر اإلنترنت بشدة بسبب 
تقطع الشبكات الهاتفية. واعتاد بعض الناس على الذهاب إلى مراكز خاصة توفر 
اإلنترنت عبر األقمار الصناعية. هذا في املناطق احملررة خارج سيطرة النظام. )املشارك 9(

وقال آخرون: »الكهرباء متاحة ملدة أقصاها ست ساعات في اليوم. ]…[ مع فترات طويلة 
التجارب،  مواد إلجراء  هناك  تكن  »لم  أيضاً:  )اجلامعة4_املوظف10_ذ(.  املياه  انقطاع  من 
وكان   .)16 )املشارك  الصعوبات«  والكثير من  والكهرباء  املاء  متاح،  يكن هناك شيء  ولم 
سكن الطالب هدفاً للحرب وأحياناً ملجأ للمجموعات النازحة. على سبيل املثال، أخبرنا 
املشارك 4 أنه مت تدمير أماكن إقامة الطالب إما بواسطة القنابل أو استولى عليها طالب 
وموظفون نازحون من مناطق أخرى. وأخبرنا نفس الشخص الذي متت مقابلته أن مدرسي 
اجلامعة قرروا في بعض األحيان العيش في سكن الطالب ألن السفر أصبح صعباً للغاية 
نتيجة لتدهور الوضع األمني، وكذلك »عدد كبير من الطالب قد فقدوا أماكن إقامتهم« 

)اجلامعة4_املوظف5_ذ(
.)2014( See Al Monitor  -87

.)2015( Hinnebusch & Zintl  -88
.)2016( Turkmani ;)2016( Turkmani & Haid ;)2015( Turkmani, Ali, Kaldor & Bojicic-Dzelilovic  -89

»استمر التعليم ولكن بدرجات متفاوتة من اجلودة، وانخفض عدد الطالب بشكل كبير، 
الكادر  في  نقصاً  سبب  مما   ]...[ اجليش  في  جتنيدهم  بسبب   ]...[ املدرسني  عدد  وكذلك 

التدريسي ]...[، وقد أثر ذلك في العملية التعليمية بأكملها.«

مؤهل  غير  أو  مؤهالً  كان  من  وإلى  الرسمية،  االمتحانات  إلى  املشكلة  هذه  امتدت  وقد 
لتقييم الطالب بشكل كاٍف: »قبل األزمة، كان يتم اختيار أعضاء جلنة امتحانات الدراسات 
العليا من جميع أنحاء سورية. أما اآلن فقد أصبحت جلنة االمتحانات من اجلامعة نفسها 

وتضم أعضاء غير مؤهلني أو من اختصاصات أخرى مختلفة،« )اجلامعة4_املوظف10_ذ(.

عالياً:  تأهيالً  واملؤهلني  املتخصصني  األكادمييني  نتيجة خلسارة  أيضاً  التعليم سلباً  وتأثر 
لكنهم  بسهولة،  اخلارج  في  يجدوا عمالً  أن  عالياً  تأهيالً  املؤهلني  األكادمييون  »يستطيع 
بطريقة غير مناسبة. وفي هذا السياق، قدمت  وراءهم فجوة يتم سدها غالباً  يخلفون 

العديد من الدول األوروبية منحاً عديدة لألكادمييني السوريني،« )اجلامعة4_املوظف10_ذ(.

قضايا التوظيف بعد عام 2011

كبير  بشكل  تراجعت  قد  املدرسني  قدرات  أن  وبعده   2011 قبل  األوضاع  مقارنة  تبني 
)اجلامعة11_موظف1_ذ(، حيث أشار املشارك 2 إلى مخاوف بشأن تراجع جودة الدراسات 

العليا:

هذه املرحلة من التعليم، والتي تشكل الرابط بني التعليم اجلامعي والعمل األكادميي، 
هي اآلن مفقودة بالكامل. إنها مرحلة حساسة للغاية. لم يأخذوا أي شخص في 

الدراسات العليا في سنوات احلرب الست. )املشارك 2(

وتتعامل اجلامعات السورية مع مشكلة نقص املدرسني من خالل تعيني خريجني حديثني 
في مناصب التدريس: »مت تعيني خريج حديث ال خبرة له كمحاضر« )اجلامعة9_الطالب1_أ(. 
إلى  املاجستير  درجة  للمحاضرين من  املطلوبة  املؤهالت  من  األدنى  احلد  تخفيض  مت  كما 
املاجستير  لدرجة  الدكتوراه  درجة  من  العليا[  األكادميية  و]للمناصب  البكالوريوس  درجة 
منطقة  في  اخلاصة  اجلامعات  إحدى  من  املدرسني  ألحد  ووفقا  )اجلامعة4_املوظف4_ذ(، 
يسيطر عليها النظام »مت قبول معظم املوظفني اجلدد بعد عام 2011 بسبب عدم وجود 

منافسة. )اجلامعة8_املوظف4_ذ(«

وال تزال نسبة الطالب إلى املدرسني غير واضحة بعد عام 2011. فوفًقا ألحد املشاركني فإن 
هذه النسبة تعتمد على موضوع الدراسة:

إنها تختلف من كلية إلى أخرى وتتراوح من أستاذ لكل خمسة طالب في كلية هندسة 
البترول إلى أستاذ لكل 155 طالباً في كلية احلقوق. )اجلامعة10_املوظف2_ذ(

ويبدو أن كالً من اجلامعات العامة واخلاصة في املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام تعتمد 
إدخالها  مت  التي  اجلديدة  القوانني  وعلى  املؤهلني  املدرسني  عدد  على  فيها  الطالب  أعداد 
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احملاضرات.  ]...[ فقط مباٍن على شكل حاويات معدنية حيث تقدم  مباٍن حقيقية 
)املشارك 16(

النظام  التي ال يسيطر عليها  التحتية في اجلامعات  والبنية  املوارد  التقارير عن حالة  إن 
محدودة، حيث أشار أحد الطالب إلى أنه: »هنالك إنترنت قليل، وتستخدم الكبائن كقاعات 
للمحاضرات ولكن ال توجد مختبرات للكمبيوتر أو مكتبات أو مختبرات للعلوم« )اجلامعة5_

الطالب3_ذ(. وظهرت نظرة ثاقبة مثيرة لالهتمام من طالبة كانت تنتقد بشدة الظروف 
داخل الكبائن، حيث ذكرت أن احملاضرات تتم في كبائن صغيرة جتعلك تختنق وتفقد التركيز، 
وال توجد كتب مرجعية مطبوعة، واملراجع هي نسخ إلكترونية« )اجلامعة5_الطالب4_أ(.

في  األزمة  توثق  التي  والتقارير  احلكومية  غير  املنظمات  تقارير  من  العديد  خالف  وعلى 
التعليم العالي منذ بداية احلرب، دعا األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت واملشاركون 
اجملتمع الدولي إلى إعادة إعمار قطاع التعليم العالي السوري وتقدمي املساعدات والدعم 
العالي  للتعليم  التمويل  توزيع  إعادة  هي  الرئيسية  القضايا  وكانت  العاجلني.  الدوليني 
داخل سورية وكذلك التمويل اخلارجي، حيث كان هذان هما اجملاالن الرئيسيان اللذان أشير 

الى وجود نقص كبير فيهما. وخاطب أحد املشاركني اجملتمع الدولي على النحو اآلتي:

توفير  في  بالتعجيل  املانحة  البلدان  وحكومات  الدولية  املنظمات  نطالب  ]نحن[ 
التعليمية.  املعدات  واستبدال  احلرب  من  املتضررة  اجلامعات  إعمار  إلعادة  التمويل 

)اجلامعة10_املوظف2_ذ(

ملخص النتائج بعد عام 2011

لهذا  جمعها  مت  التي  والبيانات  املرجعية  الدراسات  في  الرئيسية  االجتاهات  أحد  يتمثل 
فإن  ذلك،  ومع  الصراع.  بداية  بعد  مكثف  بشكل  العالي  التعليم  تسيس  في  املشروع 
مشهد التعليم العالي في حالة تغير مستمر. فعلى سبيل املثال، يواجه نشاط التعليم 
العالي في املواقع التي يسيطر عليها النظام حتديات أقل باملقارنة مع مناطق أخرى من 
األيديولوجية  وااللتزامات  السياسي  النشاط  من  مختلفة  أشكال  أيًضا  هناك  البالد. 
أم  النظام  املناطق تخضع لسيطرة  إذا كانت  اعتمادًا على ما  العالي  بالتعليم  املتعلقة 
ال. ومتت اإلشارة في التقارير إلى أن الطالب واألكادمييني هم مستهدفون من قبل النظام 
خاصة  احلال  هو  وهذا  والنزاعات،  األزمات  أوقات  في  مؤثرين  أنهم  على  إليهم  ينظر  ألنه 
مع الطالب. ومن الواضح أن قطاع التعليم العالي ليس هو القطاع الوحيد الذي يواجه 
تسيساً وصراعاً متزايًدا بشكل كبير، حيث إن العديد من القطاعات في البلدان أو املناطق 
التي تشهد احلرب تكون مجزأة وغير فعالة. ومع ذلك، في هذا القسم من التقرير، حددنا 
التي تتطلب االهتمام، وستشكل معاجلتها أساساً لسالمة ونزاهة  الرئيسية  االجتاهات 

التعليم العالي في املستقبل، وهي:

املتعلقة 	  اآلليات  من  متنوعة  العالي من خالل مجموعة  التعليم  من تسيس  القلق 
احلوكمة  هياكل  ذلك  على  األمثلة  ومن  العنف.  منها  الكثير  ينضوي  والتي  باحلرب، 
الفاسدة واملمارسات العسكرية في حرم اجلامعات واجلهاز األمني العنيف الذي يؤدي 

]...[ انخفضت بنسبة  أن: »املوارد  الدمار، أشار مدرس في اجلامعة 7  وتعليًقا على حجم 
40٪« )اجلامعة7_املوظف3_ذ(. وقدم لنا طالب آخر من نفس اجلامعة هذه املشاركة:

املرافق سيئة للغاية بحيث يتعني على املدرسني الصراخ حتى يتمكن الطالب من 
سماعهم في قاعة ]احملاضرة[، حيث توجد قاعة واحدة فقط بها جهاز عرض. وهناك 
الكثير من الطالب في القاعة بحيث كنا نقضي معظم محاضراتنا واقفني ألكثر 
أنها ليست حالً.  الرغم من  اجلامعة على  تعمل في  امليكروفونات ال  من ساعتني. 

)اجلامعة7_الطالب1_ذ(

 وقال طالب آخر من اجلامعة نفسها:

ال توجد معدات حديثة، لوحات وأقالم فقط. كانت خدمة اإلنترنت متوفرة ولكن تغطيتها 
)اجلامعة7_ ترفيهية.  أو  رياضية  مرافق  تتوافر  ال  ولكن  متاح  الطالب  سكن  ضعيفة. 

املوظف2_ذ(

كما كان لدينا تقارير تفيد أنه عندما تراجع القتال في هذه املنطقة، متكن بعض مدرسي 
اجلامعات الذين مت نقلهم من قبل إلى حرم اجلامعات في املناطق األخرى اخلاضعة لسيطرة 

النظام من العودة إلى حرمهم اجلامعي الرئيسي في بعض األحيان:

انتقلت العديد من اجلامعات إلى مباٍن مؤقتة جديدة بسبب القتال، لذلك افتقرت اخملتبرات 
إلى املواد واألدوات الالزمة إلجراء التجارب، وكان هذا سيئاً للغاية، لكن اآلن طلبت وزارة 
التعليم العالي من تلك اجلامعات العودة إلى مبانيها الدائمة. )اجلامعة8_املوظف4_ذ(

ورسم موظفون من إحدى اجلامعات اخلاصة اخلاضعة لسيطرة النظام صورة مختلفة متاًما:

أوالً، إن املوارد املالية للجامعة ممتازة حيث تتوفر جميع معدات اخملتبرات الالزمة ويتم 
للكادر  األقل  على  اإلنترنت،  يتوفر  ثانياً،  واألدوات.  املعدات  احتياجات  جميع  تأمني 
اإلداري والتدريسي. هناك أيضا مركز كمبيوتر ضخم للطالب. ثالًثا، مت جتهيز قاعات 
احملاضرات بشكل جيد باللوحات وأجهزة العرض. وعلى أي حال، إن املرافق الرياضية 
متوفرة فقط في احلرم اجلامعي الرئيسي، والذي اضطر اجلامعة للتخلي عنه نتيجة 
لألزمة، على الرغم من استمرار األنشطة الرياضية في بعض القاعات في البلدة 

اجملاورة. )اجلامعة9_املوظف1_ذ(

وفي مشاركة أخرى عن احتياجات اجلامعات في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام، أخبرنا 
نفس الشخص الذي متت مقابلته أن اجلامعات اخملتلفة حتتاج حتًما إلى احتياجات مختلفة:

الكاملة  السيطرة  حتت  تشغله  كانت  الذي  املبنى  نفس  في  إدلب  جامعة  تقع 
للنظام، لذا فهي في حالة جيدة. لكن جامعة حلب احلرة ليس لديها مباٍن، لذا فقد 
ضمت بعض املدارس إللقاء احملاضرات هناك. بالنسبة جلامعة شام الدولية، ال توجد 
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االجتاه الثاني: الركود في املناهج الدراسية وتقييد التعاون الدولي واختفاء البحث العلمي

التدريس والبحث العلمي والتعاون الدولي قبل 2011

في تقريرنا السابق الذي يوثق حالة التعليم العالي قبل بداية اندالع الصراع، لم نتمكن 
من حتديد أي دراسات رصينة عن التدريس واملناهج والتقييم، وكانت على األغلب دراسات 
حلاالت فردية سعت إلى تقييم جودة التعليم العالي قبل 922011. ومع ذلك، فقد أشرنا إلى 
محاوالت لتحسني جودة التدريس وتقييمه من خالل استراتيجيات حوكمية جديدة، والتي 
اعتبرت غير حقيقية إلى حد كبير، حيث كانت هناك عالمات واضحة على وصف التدريس 
بأنه ضعيف اجلودة؛ وكان هناك القليل من احلوافز التي مت التطرق إليها من أجل حتسينه؛ 
كما اعتبرت املناهج الدراسية بأنها قدمية وعفا عليها الزمن، وبدا أن التعلم عن ظهر قلب 
كان أمراً شائعا93ً. وحدد املشاركون في الدراسة اخلاصة بفترة ما قبل 2011 القضايا التالية 
 300 و   200 بني  عددهم  )يتراوح  مكتظة  دراسية  قاعات  املركزية:  القضايا  من  باعتبارها 
طالب في وقت واحد(؛ تعليم أيديولوجي يدعم القوى املوالية للحكومة السورية؛ وتدني 
احملدودة  املوارد  أيضاً  املشاركون  ربط  عام،  وبشكل  والطالب.  املدرسني  بني  التفاعل  جودة 

بتدني مستويات التدريس.

واحلفظ  قلب  والتعلم عن ظهر  »املعتمدة رسميا«  املدرسية  الكتب  االعتماد على  وكان 
يقوض االبتكار املعرفي وحتقيق املزيد من التطورات اجلديدة املتعلقة باألقسام، حيث كانت 
هناك إشارات كبيرة إلى انخفاض جودة الكتب الدراسية مما يشير إلى أنها كانت سيئة، 
حيث ظهر بعض النقاش بني املشاركني حول قيمة التعلم من الكتب واستخدامها في 
إحدى  ذلك  يجري فقط كل 10 سنوات، وشكل  الكتب  وكان حتديث  الدراسية.  الفصول 
العربية  باللغة  دائماً  تُنشر  التي  الدراسية  الكتب  حول  أثيرت  التي  الرئيسية  القضايا 
النتائج  هذه  تأكدت  وقد  النقدي.  التفكير  قوضت  وبالتالي  أيديولوجية،  صبغة  وحتمل 
من خالل تقارير عبر اإلنترنت قدمها أكادمييون في دول اللجوء94 وعلماء متخصصون في 
الدراسات املقارنة ودراسات التنمية في الشرق األوسط95. ويشير املقتطف التالي إلى ما 
يعّرفه Hanafi and Arvanitis  )2015( على أنها التعقيدات الكامنة وراء سياسات التعريب 

في استخدام الكتاب املدرسي.

يعد إنتاج الكتب الدراسية للجامعة جزءاً من السياسات الواسعة للتعريب. فعلى 
الرغم من أن سورية غالباً ما تفتخر في املؤمترات اإلقليمية والعربية بقدرتها على توفير 
العلوم »باللغة العربية«، إال أن العلوم التي تنتجها تظهر نتائج متضاربة في أحسن 
األحوال وفي بعض األحيان نتائج كارثية. حيث يهدف التعريب إلى جعل املعرفة في متناول 
جميع شرائح اجملتمع، وليس النخبة »السائدة« الصغيرة فقط. ومع ذلك، ففي حالة 

.)2010( see also Buer, Wagner & Gausch ;)2018( .See Dillabough et al  -92
 ,2005( Mazawi ;)2015( .Hanafi S ;)2011( .Hanafi S ,)2011( .2010c(; Hanafi O ,2010b ,2010a( See Buer  -93

.)2015 ,2011
.)2015( See Barakat & Milton  -94

 ,2010a( See also Buer .)2011 ,2005( Mazawi ;)2016( De Wit and Altback ;)2018( See Altbach & De Wit  -95
.)2015( .Hanafi S ;)2012( Lesch ;)2012( Zahler ;)2003( 2010c(; George ,2010b

في كثير من احلاالت إلى تراجع التعليم العالي أو جتزئته أو اخللل الوظيفي فيه.

املسبوق90،  	  غير  البشري  والنزوح  للمحسوبية،  اجلديدة  واألشكال  االعتقاالت،  زيادة 
تتقارب  جميعاً،  إليها  وبالنظر  واضحة.  كلها  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  وقتل 
هذه العوامل خللق مناخ من اخلوف وعدم الثقة في التعليم العالي. كما يؤدي النزوح 
قدرته  وتقويض  العالي  للتعليم  الدميوغرافي  التكوين  تغيير  إلى  واخلارجي  الداخلي 
على الوفاء بالتزاماته الوطنية جتاه الدولة وسوق العمل ومهمته العامة. كما شجع 
الصراع على ممارسة تزوير الشهادات على نطاق واسع مما أدى إلى مزيد من عدم الثقة 
والعاملية.  والوطنية  واإلقليمية  احمللية  املستويات  على  السوري  العالي  التعليم  في 
او  الذين سعوا للحصول  أولئك  إلى حد كبير في قدرة جميع  انخفاض  أيضا  وهناك 
حمل وثائق معتمدة من التعليم العالي من سورية، أو الذين فشلوا في الوصول إلى 
التعليم العالي أو إلكمال دراسة التخصصات. وتشمل السمات اجلوهرية ملشهد ما 
بعد عام 2011 البطالة الشديدة واملتنامية والفقر والتهجير الداخلي واخلارجي والركود. 
وهناك دالئل واضحة على أن هذا سوف يتفاقم مع استمرار الصراع فقط، حيث تتراجع 
الرئيسية وهياكل  القطاع  وتتالشى حتالفات  والدول املستجيبة  املتحدة  األمم  وكاالت 
الدعم بشكل أكبر، وتستمر تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان في التزايد مما يخلق قلقاً 

ومخاوف اجتماعية على نطاق لم يظهر في سورية منذ نهاية القرن املاضي.

توجد اآلن بيانات منشورة ودراسات معمقة تظهر »هجرة العقول« على نطاق واسع 	 
مبا في ذلك فقدان جيل من األكادمييني واملواطنني املتعلمني املهمني لقيادة سورية إلى 
املستقبل. وهؤالء يغادرون ألسباب تتعلق بالعمل، وينضم إليهم أولئك اجملبرين على 
النزوح ألسباب تتعلق بالسالمة، حيث مت تهديدهم وسلب ممتلكاتهم. وقد بدا أن كالً 
من العمل املهني واالعتراف بالشهادات سواء داخل البلد أو خارج حدوده يواجه معوقات 
والطالب  األكادمييني  من  العديد  جعل  مما  والفساد،  الدوام  عن  االنقطاع  في  تتمثل 
يواجهون صعوبات اجتماعية إلى حد كبير، حيث يواجه من هم في دول اللجوء فقدان 
يخلق شكال  وهذا  أكادميية مجدية.  وظائف  احلصول على  في  واألمل  املهنية  الهوية 

مزدوجا من االستبعاد بالنسبة للنازحني داخلًيا وخارجًيا.

رمبا تكون درجة انعدام األمن واخملاطر من أهم القضايا التي يواجهها األكادمييون والطالب 	 
حاليا91. إن قدرة كل منهما على العمل ضمن إطار احلرية األكادميية واالستقاللية العلمية 
والفكرية من أجل خلق املعرفة املتطورة في مجاالتهم يعد أمراً حيوياً للحفاظ على 
االستقرار السياسي والتقدم وأسواق العمل. وبدالً من ذلك، يشير املشاركون إلى نظام 
تعليم عاٍل مجزأ ومتراجع في أجزاء كثيرة من البالد، والسيما في تلك املناطق اخلالية من 
النظام والتي تشهد صراعات عنيفة. وأضحت هنالك خسارة في األكادمييني الرئيسيني 
الذين لديهم رؤية لدعم اجلودة أو القيام بأبحاث متقدمة، أو أصبحوا غير نشطني. وهذا 
هو احلال أيًضا بالنسبة للمدرسني أو الباحثني الذين قد يلعبون دورًا هاًما في املصاحلة 

وإعادة البناء بعد الصراع وفي أداء الدور العام أو املدني الذي يقوم به التعليم العالي.
.)2011( Qayyum  -90

.)2013( .See Watenpaugh et al  -91
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وأبرز تقرير103 ما قبل عام 2011 االختالفات اجلوهرية في اإلنفاق البحثي والثقافة البحثية 
في جميع أنحاء قطاع التعليم العالي، حيث أفادت بعض الكليات بأنها جتري أبحاثًا أكثر 
املثال.  سبيل  على  املدنية  الهندسة  أقسام  أو  االقتصاد  كليات  مثل  غيرها،  من  بكثير 
البيانات  قواعد  إلى  الوصول  في  ومحدودية  البحث  فرص  في  ندرة  أيضاً  هناك  كان  كما 
البحثية الدولية والدراسات والبحوث القيمة. واعتبر العديد من الباحثني أن خطة عمل 
األبحاث يتم التحكم بها للغاية من خالل التدخالت احلكومية104. وكان التمويل احملدود من 
أهم العقبات الرئيسية التي قيل إنها أعاقت تطوير الثقافات البحثية الرصينة؛ وكذلك 
أو عدم  التعاون مع اجلامعات األجنبية؛ وعدم كفاية  التدريس وعدم  املفرط على  التركيز 
البرامج  ندرة  لالنتباه حول  اهتمام ملفت  وكان هناك  األبحاث،  للتدريب على  مناذج  وجود 
التي تعالج االحتياجات املدنية واالجتماعية  البحثية في العلوم االجتماعية واإلنسانية 

في اجملتمع السوري.

ولم يقم العديد من احملاضرين بإجراء أبحاث بعد احلصول على درجة الدكتوراه، إذ كان يُنظر 
إليهم على أنهم ال ميلكون أدوات املعرفة احلديثة في مواضيعهم. وكان االفتقار إلى احلوافز 
إلجراء األبحاث وخفض إنفاق قطاع التعليم العالي واحملفزات املالية احملدودة لالنخراط في 

أي جهود خارجية لتحسني نوعية املنشورات البحثية من أهم األسباب التي أدت لذلك.

التدريس والبحث والتعاون الدولي بعد عام 2011

ركود املناهج

املناهج القدمية والتغييرات في طرائق التدريس في اجلامعات التي يسيطر عليها النظام

لم يعد يصلح أن نطلق عليه »تعليم عالي« بعد ذلك. ال يوجد أكادمييون مؤهلون وال 
طالب حقيقيون. )املشارك 13(

تشير تقارير جماعات حقوق اإلنسان املتاحة عبر اإلنترنت وبعض التقارير البحثية الرئيسية 
الدراسية105.   املناهج  وتراجع  الطالب  ورفاهية  التدريس  قاعات  على  الصراع  تأثير  إلى 
وتسلط هذه التقارير الضوء على قضايا مثل قاعات التدريس املكتظة بالطالب، أو صعوبة 
إقامة االمتحانات، أو التنقل القسري إلعادة تقدمي االمتحانات، وتراجع التدريس، والقصف 
من  أعضاء  ذلك  في  )مبا  مؤهالت ضعيفة  ذوي  أفراد  قبل  من  والتدريس  االمتحانات،  أثناء 
املؤهلني106،   لألكادمييني  القسري  التهجير  أو  االعتقال  بسبب  والطالب(  األمنية  األجهزة 
حيث تشير األبحاث التي أجراها Watenpaugh, Fricke and King )2014( والتي جرت من 
خاللها مقابالت مع طالب سوريني في دول اللجوء في األردن، إلى تراجع الثقة االجتماعية 
وانخفاض مصداقية التعليم العالي بعد الصراع في ظل انخفاض موارد دعم التدريس أو 

حتى انعدامها.
.)2018( .See Dillabough et al  -103

.)2011( See Yahia & Turkmani  -104
 Watenpaugh et ;)2011( Yahia & Turkmani ;)2012( See, for example, Syrian Network for Human Rights  -105

.)2014( .al
.)2012( See Syrian Network for Human Rights  -106

التعليم الهندسي، تنتج سياسات التعريب مهنيني يعانون من ندرة الكتب املترجمة. 
عالوة على ذلك، يواجه املهندسون صعوبة كبيرة في البقاء على اطالع بآخر املستجدات 
على املستوى املهني باستمرار. ونتيجة لذلك فإن تعريب العلوم مع تعزيز أجندة »إنهاء 
االستعمار« يعزز من مفهوم اعتماد سورية على البلدان املستعمرة السابقة فيما 
يتعلق بالعلوم الهندسية واملعرفة التكنولوجية. وقد تبقى هذه املشكلة دون حل نظراً 

حملدودية املوارد املالية اخملصصة للمجاالت العلمية96.

وفي دراسة ما قبل عام 97،2011 تباينت وجهات نظر املشاركني حول املسائل األوسع نطاقاً 
ال  التي  املناطق  أو  النظام  مناطق  عبر  والتقييم  الدراسية  واملناهج  بالتدريس  املتعلقة 
أو اخلاصة. حيث أشار املشاركون الذين ينتمون إلى  تخضع لسيطرته واجلامعات العامة 
املناطق التي يسيطر عليها النظام إلى جودة التعليم قبل عام 2011، في حني أكد أولئك 
الذين ينتمون إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام على أن اخلصائص اإليديولوجية 
إلى  وتستند  »عقائدية«  و  »جامدة«  والتقييم  الدراسية  واملناهج  للتدريس  والسياسية 
إلى احلاجة  الواقع، أشار بعض املشاركني  التطبيق98. وفي  احلفظ عن ظهر قلب بدالً من 
التفكير  إلى حتدي األشكال العقائدية للتعلم وتوسيع العقليات الدميقراطية من خالل 
املستقل والنقدي ومشاركة اجملموعات االجتماعية املتنوعة. كما وافق جميع املشاركني في 
الدراسة اخلاصة بفترة ما قبل عام 2011 على أن مستوى التطبيق العملي لتعلم أي منهاج 
دراسي كان ضعيًفا، وهو رأي مدعوم من قبل العلماء99 الذين أشاروا أيضاً إلى االعتماد على 
أشكال التدريس الثابتة )مثل الكتب الدراسية( على حساب التطبيق العملي. كما وصف 
املشاركون عدم وجود فرص للبحث العلمي والرحالت امليدانية العلمية باعتبارها عقبات 
رئيسية أمام حتسني جودة التعليم. وجدير بالذكر أن القلق بشأن البحث وفرص التدريب 

العملي متت اإلشارة إليه من قبل جميع املشاركني.

زيادة  السورية  العالي  التعليم  وزارة  محاوالت   2011 عام  قبل  ما  لفترة  بحثنا100  ووثق 
استراتيجيات تطبيق املعايير الدولية، حيث كان هناك مرسوم وزاري يدعم مسيرة تطبيق 
املعايير الدولية. وفي الواقع، أشار Buer وآخرون )2010( إلى تشكيل شراكات وتعاون معترف 
بهما في أوروبا مبا في ذلك مع DAAD واجمللس الثقافي البريطاني في بداية العقد األول من 
القرن الواحد والعشرين.101 ومع ذلك لم تبدأ العديد من محاوالت اإلصالح حتى منتصف 
ذلك العقد، واعُتبر عدد منها غير فعال بسبب مقاومة كبار القادة ]األكادمييني[ لتحديث 
قطاع التعليم العالي.102 وقد قوض اندالع الصراع بعض هذه اجلهود في الوقت الذي أصبح 

فيه من املستحيل تقييم اجلهود األخرى.

.)2015( See also Hanafi & Arvanitis .)20-19 .pp ,2011( .Hanafi O  -96
.)2018( .Dillabough et al  -97

98-  يجب عدم التقليل من تأثير الرقابة والرقابة الذاتية في استجابة الباحثني، والسيما بني املشاركني من املناطق 
التي يسيطر عليها النظام في تفسير التناقض بني مناطق النظام واملناطق التي ال تخضع لسيطرته.

 .)2018 ,2017( See also Milton  -99
.)2018( .See Dillabough et al  -100

.)2014( See also Ward  -101
.)2010( 2010c(; TEMPUS ,2010b ,2010a( See Buer  -102
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هو   2011 عام  بعد  اخلاصة  اجلامعات  في  الدراسية  املناهج  في  األساسي  التغيير  وكان 
التحول املعلن عنه من اللغة اإلجنليزية إلى اللغة العربية في التدريس واملناهج الدراسية 

والتي ترتبط إلى حد كبير بنقص الكادر التدريسي )اجلامعة8_املوظف3_ذ(.

محاوالت حتديث املناهج الدراسية في اجلامعات التي ال تخضع لسيطرة النظام

ال يقتصر الركود في املناهج على التعليم العالي اخلاضع لسيطرة النظام فحسب، حيث 
شهدت اجلامعات في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام حتديات »املناهج الدراسية 
التي ال  املناطق  القدمية في  املواد  االعتماد على  ويعود  )اجلامعة5_املوظف6_ذ(.  القدمية« 
تخضع لسيطرة النظام إلى حقيقة أن »اجلامعات في املناطق احملررة كانت ال تزال تستخدم 
املناهج التدريسية املتبعة في جامعات النظام« )اجلامعة5_املوظف3_ذ(. كما كان انخفاض 
حضور الطالب والكادر التدريسي أيضاً حتدياً جاداً، حيث جلأت اجلامعات في بعض احلاالت 
إلى التدريس عبر اإلنترنت من خالل العديد من املنصات ملعاجلة هذه املسألة مبا في ذلك 
وسائل التواصل االجتماعي )اجلامعة5_املوظف2_ذ(. واألهم من ذلك، أن بعض األكادمييني 
الطالب  على  اإلنترنت  عبر  واإلشراف  التدريس  من خالل  اجلهد  هذا  في  النازحني شاركوا 
السوريني في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام. ومع ذلك، لم ينظر املشاركون إلى 
التعليم عبر اإلنترنت على أنه حل قابل للتطبيق بشكل خاص »ألن اإلنترنت غير متاح في 
اإلنترنت جديد وغير مقبول على نطاق واسع في  التعليم عبر  أن  األحيان«، كما  معظم 
سورية على الصعيد الثقافي كقاعدة للتعليم )مناقشة جماعية مركزة مع األكادمييني(.

املناهج  حول  مماثلة  مخاوف  النظام  لسيطرة  اخلاضعة  غير  اجلامعات  في  الطالب  وأبدى 
الدراسية واصفني إياها بأنها »مجِهدة ومملة« )اجلامعة2_الطالب1_أ(.

املناهج الدراسية ضخمة وتفوق قدرة حتمل الطالب وال سيما في ]اسم الكلية[ 
الدراسية.  األعوام  من  عام  أي  في  تغطيتها  تتم  أن  يجب  مادة   27 يوجد  حيث 

)اجلامعة5_الطالب3_ذ( 

وأفاد آخرون بأنه كانت تُدرس مواد من املناهج الدراسية في املرحلة الثانوية والتي »درسناها 
من قبل« )اجلامعة5_الطالب2_ذ(.

في  والتعلم  التدريس  حول  املناقشات  أكدت   ،2011 قبل  ما  تقرير  في  ورد  ما  غرار  وعلى 
املوارد«  على  تعتمد  التدريس  »أساليب  أن:  النظام  عليها  يسيطر  التي  اجلامعات 
)اجلامعة1_املوظف1_ذ(. ووصف غالبية املشاركني أساليب التدريس بعد عام 2011 بأنها 
»تقليدية ونظرية« )اجلامعة4_املوظف9_ذ(، وكذلك »متواضعة وضعيفة« )اجلامعة11_

املوظف1_ذ(.

كان ]التدريس[ يهدف إلى تغطية املناهج الدراسية بدالً من إعطاء الطالب املعلومات 
)اجلامعة11_ التعليم.  على  اإلقبال  نسبة  انخفاض  بسبب  استيعابهم  وتقييم 

املوظف1_ذ(

وكثيراً ما أشار املشاركون وكذلك التقارير املتاحة عبر اإلنترنت الى ضعف أو عدم االلتزام 
باحلضور.

ال تتم احملاضرات في معظم احلاالت ألن الوضع األمني مينع املدرس أو الطالب أو كليهما 
من الوصول إلى اجلامعة. )اجلامعة4_الطالب23_ذ(

وأفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2012( بإلغاء احملاضرات في كثير من األحيان، أو 
في بعض احلاالت، يتم إعالم الطالب أنه ال ميكن إلغاء االمتحانات أو سيتعني إعادتها في 
وقت الحق على الرغم من تعرض اجلامعة للقصف، حيث لم يتمكن العديد من الطالب من 

التنقل عبر نقاط التفتيش أو ساحات القتال للوصول إلى جامعاتهم107.

وأفاد عضو هيئة تدريسية من جامعة غير خاضعة لسيطرة النظام أن الصراع غّير أولويات 
التعليم العالي بعيداً عن اجلودة إلى »قبول أكبر عدد ممكن من الطالب ومتكينهم من احلصول 

على املؤهالت على الرغم من تدهور املعرفة وأساليب التدريس« )اجلامعة5_املوظف9_ذ(.

وكما هو احلال في تقرير108 ما قبل عام 2011، تباينت وجهات نظر املشاركني حول قيمة 
املناهج بدرجة كبيرة، حيث كان املشاركون في املناطق غير اخلاضعة لسيطرة النظام أكثر 
ميالً إلى انتقادها. وكما اقُترح في وقت سابق، من املرجح أن يعكس هذا قدراً أكبر من حرية 

التعبير وتنوع اآلراء من موضوع إلى آخر.

ورأى عدد قليل من املشاركني أن املناهج الدراسية »جيدة« )اجلامعة1_املوظف1_ذ( أو »ممتازة 
من حيث احملتوى واملواد العلمية« )اجلامعة7_املوظف2_ذ، اجلامعة10_املوظف4_ذ(. ومع 
ذلك، فقد أشار أغلب املشاركني إلى أوجه القصور اخملتلفة في املناهج الدراسية مبا في ذلك 
احملتوى القدمي الذي عفا عليه الزمن: »املنهاج ليس ضعيفاً ولكنه قدمي وبحاجة ماسة إلى 

التحديث. كما يجب إزالة العديد من املوضوعات غير املفيدة« )اجلامعة10_املوظف4_ذ(.

واعتبر عضو هيئة تدريسية آخر من اجلامعة نفسها أن جودة املناهج الدراسية »جيدة« 
واألملانية«  والفرنسية  والروسية  اإلجنليزية  املترجمة عن  »الكتب  إلى  ألنها كانت تستند 
الدراسية  والكتب  املناهج  أن  اتفق كالهما على  ذلك فقد  )اجلامعة4_املوظف4_ذ(. ومع 
تتطلب »حتديثاً مستمراً« )اجلامعة4_املوظف4_ذ(. وكانت هناك بعض األدلة على تداخل 
املناهج الدراسية بسبب نقص الكادر التدريسي حيث مت النظر إليها على أنها »تعديالت 

طفيفة« في حالة تعليم عاٍل متدهور )اجلامعة4_املوظف7_ذ(.

وكرر الطالب مخاوف الكادر التدريسي فيما يتعلق باملناهج الدراسية التي عفا عليها الزمن 
»أكثر من 20 عاًما« )اجلامعة4_الطالب25_أ(، حيث كانوا يأملون في »رؤية املناهج احلديثة 
رضاهم  عدم  عن  البعض  أعرب  كما  )اجلامعة4_الطالب17_أ(.  الطالب«  وزيادة مشاركة 
عن احلمل الزائد للمنهاج الدراسي »ال سيما في السنة األولى« )اجلامعة10_الطالب9_ذ، 
اجلامعة7_الطالب_ذ(، فيما ناقش آخرون أنه ينبغي تقصير املدة الزمنية الالزمة للحصول 

على اإلجازة من أربع سنوات إلى ثالث )اجلامعة7_املوظف8_ذ(.
.)2014( .Watenpaugh et al -107

.)2018( .Dillabough et al  -108
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وقالوا  احلالية  التعليمية  باألساليب  املشاركني  من  قليل  عدد  أشاد  نفسه،  الوقت  وفي 
اجليد«  والتنسيق  »املتعة  إلى  باإلضافة  )اجلامعة10_الطالب6_ذ(  جيدة«  »تقنيات  إنها 
الفصول  التدريس ألحجام  التقدم في  واحد  )اجلامعة10_الطالب12_أ(، حيث عزا طالب 

الصغيرة.

التعليم جيد جًدا، ويبدو األمر كما لو كنا في جامعة خاصة؛ ال يتجاوز احلضور 20 
طالباً وهذا يكفي لألداء اجليد للمحاضرين. )اجلامعة10_الطالب_ذ( 

ومع ذلك، فقد عزا طالب من جامعة خاصة النجاح في التدريس إلى التطبيق العملي.

إن أسلوب التعليم في ]اسم الكلية[ ناجح بشكل خاص ألن الطالب يتلقى التدريب 
والعمل امليداني. )اجلامعة8_الطالب2_أ( 

وكانت التقييمات الشخصية للتدريس في اجلامعات التي ال يسيطر عليها النظام مماثلة 
ألساليب التدريس في اجلامعات التي يسيطر عليها النظام، فقد أكد عدد من املشاركني 
بال  »تقليدياً،  أو  )اجلامعة5_املوظف9_ذ(  جداً«  ومتخلفاً  جداً  »تقليديًا  ظل  التدريس  أن 

تكنولوجيا حديثة أو أجهزة عرض« )اجلامعة2_املوظف4_ذ(:

بعد عام 2011، أصبح أسلوب التدريس أمراً عادياً، وكان الهدف منه إكمال املناهج 
واالمتحانات بغض النظر عما إذا كان الطالب قد فهم أو اكتسب املهارات املطلوبة. 
وكان هذا هو احلال بشكل خاص ألن احلضور كان ضعيفاً. معظم الطالب يجرون 
االمتحانات دون حضور احملاضرات حيث يكون االمتحان مجرد عملية حلفظ وجتديد 

احملتوى احملفوظ. )اجلامعة5_املوظف9_ذ(

وفي الوقت نفسه، أفاد بعض املشاركني بأن أساليب التدريس في اجلامعات غير النظامية 
كانت »جيدة« )اجلامعة2_الطالب7_ذ( و«حديثة وتفاعلية« )اجلامعة5_املوظف11_ذ(.

السياسي  اإلطار  البحث مباشرة عن  املشاركني في  الطالب  قليل من  وبينما حتدث عدد 
لهذه املؤسسات، فإن طالباً من جامعة غير خاضعة لسيطرة النظام أشار إلى أن وضع 
التدريس في جامعته ال يتوافق مع الوضع املتعارف عليه في اجلامعات التي يسيطر عليها 
النظام. حيث كان يُنظر إلى التدريس في جامعة غير خاضعة لسيطرة النظام على أنه 
»جيد جداً وأفضل بكثير من اجلامعات في املناطق التي يسيطر عليها النظام« )اجلامعة2_

املوظف5_ذ(.

معوقات التدريس والتعلم: عدم التطبيق العملي للمناهج الدراسية في اجلامعات التي 
يسيطر عليها النظام

بعد بداية احلرب، أشار املدرسون والطالب إلى قلق متزايد بشأن االفتقار إلى التطبيق العملي 
والذي ميثل عقبة رئيسية أمام التعليم عالي اجلودة. وأكد أحد املدرسني من اجلامعة )1( أنهم 

وعالوة على ذلك، مت التركيز على توزيع احملاضرات املطبوعة بدالً من تقدمي احملاضرات الفعلية 
)اجلامعة4_املوظف23_ذ، اجلامعة7_املوظف3_ذ(. بينما سعى آخرون إلى إبعاد أنفسهم 

عن ممارسات التدريس »التقليدية«:

استخدام  اخترنا  التدريس  بدأنا  عندما  ولكن  تقليدي،  بأسلوب  تعليمنا  تلقينا 
طرق حديثة وربطنا احملاضرات باخلبرة الواقعية باستخدام الصور وأمثلة من احلياة 

الواقعية. )اجلامعة4_املوظف7_ذ( 

وأشار بعض املشاركني إلى أمثلة الستخدام التكنولوجيا والطرق التفاعلية:

يحاول العديد من األكادمييني تطوير قدراتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية من خالل 
استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض أثناء احملاضرات. )اجلامعة4_املوظف9_ذ( 

ومع ذلك، فقد كان من الصعب احلفاظ على مثل هذه األساليب:

قبل عام 2011 كنت أركز على التطبيق والدراسات امليدانية. ولكن بسبب الوضع 
األمني وعدم القدرة على إجراء الدراسات امليدانية، جلأت إلى اجلوانب النظرية للمواد 

التي أقوم بتدريسها. )اجلامعة4_املوظف5_ذ(
 

وأكد العديد من الباحثني الذين حتدثوا عن التعليم العالي من دول اللجوء عدم القدرة على 
تطبيق خبراتهم بسبب محدودية أو ندرة املوارد والقدرات بعد بداية الصراع109.

التدريس كان  أن  األغلبية  رأت  التدريس متسقة، حيث  الطالب حول  وكانت وجهات نظر 
فقط«  معلومات  »تقدمي  على  ويقتصر  )اجلامعة4_الطالب18_ذ(،  »اإلمالء«  طابع  يأخذ 
أيد  وقد  )اجلامعة10_الطالب9_ذ(،  ونظرية«  »مملة  واحملاضرات  )اجلامعة4_املوظف16_ذ( 

الطالب من اجلامعات 6 و 7 وجهات النظر هذه.

هناك أستاذ يتكلم ملدة ساعتني. يتم إعطاء الطالب مادة من عشرات الصفحات 
املادة دون تقدمي محاضرات فعلية. ]…[ وتستخدم  دون أي تفسير. حيث يتم تقدمي 
املنهاج  ويعتمد   ]…[ القومية  مادة  تدريس  تفرض  دراسية  مناهج  الكليات  جميع 
الدراسي على كتاب قام بتأليفه املدرس حيث يتم فرض املواد على الطالب لتحقيق 

مكاسب مالية. )اجلامعة7_املوظف1_ذ( 
زلنا نستخدم السبورات  ]...[ ما  الدروس  التدريس ضعيًفا للغاية في بعض  يكون 
والطباشير ]…[ الكثير من النظريات والقليل من التطبيق. )اجلامعة6_الطالب1_ذ(

.)2014( .Watenpaugh et al ;)2017( Milton ;)2015( Hinnebusch & Zintl ;)2016( Law  -109
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التقييم واالمتحانات وتراجع موثوقية التعليم العالي

االمتحانات في  إجراءات  الكبير في  التراجع  الضوء على  الرمادية  األدبيات   تسلط بعض 
الذين بقوا في سورية111.  املباشرة من طالب اجلامعات  الروايات  العالي والسيما  التعليم 
وهذا يعود في كثير من األحيان الى دور الصراع في تقويض شروط حتقيق االمتحانات بأجواء 
آمنة، حيث نشر فريق مجلة الفنار لإلعالم عام 2017 إفادة مباشرة من طبيب كان قد مت 

قبوله في كلية الطب في بداية الصراع:

أهلية مستمرة في سورية،  الى حرب  التي حتولت  الثورة  املدينة في مركز   كانت 
احلكومية  القوات  بني  العنف  اندلع  حيث  بالفعل،  بالتدهور  هناك  األوضاع  وبدأت 
واملعارضني املسلحني. اجلامعة تقع بجوار حي بابا عمرو، وهو واحد من أكثر املناطق 
كان  ولكن  التدريس  استمرار  على  اجلامعة  املدينة، حيث حافظت  في  تأثرت  التي 
عليها أن توفر أماكن إقامة للعديد من الطالب الذين وجدوا صعوبة في احلضور. 
بعد ست سنوات، كانت حمص هادئة رغم أنه قد مت تدمير الكثير منها. لم يغادر 
الوطني  النهائي  االمتحان  على  وحصل  القتال  سنوات  خالل  املدينة   ]X ]الطالب 
الكلية  في  األول  العام  »كان  وقال:  املاضي.  الشهر  في  الطب  كلية  من  للتخرج 
صعباً للغاية«. »لم نكن نحضر احملاضرات ولم نتمكن من إجراء اختبارات الفصل 
واألطباء  الطبية  املعدات  في  هائل  نقص  في  احلرب  لقد تسببت  األول«.  الدراسي 
والدواء والكهرباء في جميع أنحاء سورية. حيث قدرت منظمة أطباء من أجل حقوق 
أنه قد قتل حوالي 800 من  اإلنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، 
الكوادر الطبية. ويُعتقد أن أكثر من نصف األطباء السوريني البالغ عددهم 30000 

قد غادروا البالد منذ بدء الصراع، وتسرب العديد من طالب الكليات الطبية112. 

 هذه التحديات املرتبطة بالنزاع تؤدي إلى مخاوف كبيرة تتعلق بإكمال االمتحانات، والثقة 
االجتماعية وقيمة ونزاهة أية اعتمادات مرتبطة بها.

عندما يصل الطالب املساكني لتقدمي االمتحان فإنهم يشعرون كما لو أنهم دخلوا 
إلى قسم أمن حيث يغلب على الطالب الشعور باخلوف ]…[ بدالً من الشعور بالقدرة 
على تقدمي املعلومات حول فهمه ملوضوع االمتحان. ال توجد مصداقية في الطريقة 

التي جنري بها االمتحانات اآلن. )املشارك 19(

وبصرف النظر عن اخملاوف املوثقة جيداً،113 فإنه مت اإلبالغ عن ممارسات امتحانية غير عادلة 
أن يكون غير عادل عندما يتم تسريب  أيضاً، حيث أفاد البعض أن التقييم »ميكن أحياناً 
الرشوة  إلى  اإلشارة  متت  حيث  )اجلامعة4_الطالب22_ذ(  البعض«  إلى  االمتحان  أسئلة 
والغش على نطاق واسع، وهو واقع مدعوم بأدبيات رمادية على مواقع اإلنترنت تشير إلى 
أن اقتصاد احلرب قد أدى إلى فساد كبير يهدد سالمة امتحانات التعليم العالي واملؤهالت 

.)2017( see also Young-Powell ;)2017( For example, Al-Fanar Media Reporting Team  -111
.)2017( Al-Fanar Media Reporting Team  -112

.)2017( See Young-Powell  -113

»لم يعودوا قادرين على إجراء التجارب« )اجلامعة1_املوظف1_ذ( ألن املواد قد مت تدميرها أو 
كانت غير موجودة. كما كرر طالب من اجلامعة )4( هذا القلق من خالل التأكيد على أنه »ال 
توجد صلة مطلقة بني املنهاج الدراسي واحلياة العملية« )اجلامعة4_الطالب25_أ( حيث 

كانت هذه املشكلة واسعة االنتشار عبر اجلامعات التي يسيطر عليها النظام:

يتفق معظم الطالب على أن التدريب العملي ضعيف وأن الطالب ال يكتسب خبرة 
عمل جيدة حتى سنوات بعد التخرج. )اجلامعة7_الطالب1_ذ( 

ومن االجتاهات الرئيسية األخرى املشار إليها أيضاً في تقرير ما قبل 2011 تلك التي تصف 
املنهاج الدراسي بـ »الكم مقابل اجلودة«.

اجلزء النظري من التخصص الدراسي ممتاز من حيث الكمية، لكن اجلودة ضعيفة 
وغير متوافقة مع العلوم احلديثة والبحث العلمي. )اجلامعة4_الطالب22_ذ( 

املرجعية  الدراسات  الرسمي في سورية موثق بشكل جيد في  التصنيف والضغط  هذا 
قبل وبعد اندالع الصراع110. 

وأفاد املشاركون أن »فرص التوظيف تلعب دوراً كبيراً في اختيار التخصص الدراسي لكل 
من الطالب والطالبات« )اجلامعة10_املوظف1_ذ(. فعلى سبيل املثال، أشار أحد املشاركني 
الذكور«  الطالب  لدى  شعبية  أكثر  التطبيقية  والعلوم  الطبية  »التخصصات  أن:  إلى 

)اجلامعة4_املوظف10_ذ(.

وكان االجتاه اإليجابي الذي مت تقاسمه على نطاق واسع، باستثناء جامعة واحدة )اجلامعة 
4(، هو أن العالقات بني الطالب واملدرسني كانت تعتبر ُمرضية، وفي معظم احلاالت مت وصف 
العالقات بأنها »ممتازة« )اجلامعة10_الطالب3_ذ(، و«محترمة« )اجلامعة10_الطالب6_أ(، 
»كالعالقات  وتبدو  )اجلامعة10_الطالب9_ذ(،  واالحترام«  الفهم  أساس  »على  وتقوم 
وجود  عدم  مع  وشفافة  للغاية  جيدة  »عالقات  وهي  )اجلامعة3_الطالب1_ذ(،  األخوية« 
)اجلامعة5_ باحترام«  يعاملون  الطالب  أن  يؤكد  مما  )اجلامعة2_الطالب5_ذ(  شكاوى« 

الطالب4_أ(

وعلى النقيض من ذلك، وصف غالبية الطالب في اجلامعة )4( العالقات بأنها »رسمية جًدا 
وسيئة« )اجلامعة4_الطالب16_ذ( أو »سيئة جًدا« )اجلامعة4_الطالب25_أ(. وكان بعض 
حيث  كبير،  حد  إلى  عسكري  طابع  ذات  عالقات  هي  اجلامعية  العالقات  أن  يرون  الطالب 
)اجلامعة4_الطالب22_ذ(،  واجلندي«  »الضابط  وبني  والطالب  اجلامعة  مدرسي  بني  قارنوا 
)اجلامعة4_الطالب25_أ(. وشارك  التعالي  حيث يتعامل املدرسون مع الطالب من موقع 
آخرون ذلك النهج: »أجبر بعض املدرسني الطالب على كره التخصص والكلية« )اجلامعة4_

املوظف24_أ(.

.)2011( Kabbani & Salloum ;)2013( See also Buckner .)2018( .See Dillabough et al  -110
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االحتاد  خريجي  على  سورية  في  االعتماد  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  وانتقد   
السوفياتي السابق، قائلني إن طرائق التدريس والتعلم تعتمد على احلفظ عن ظهر قلب، 
وهذا غير كاٍف في اجلامعات احلديثة، حيث كان املبرر الرئيسي هو أن البلدان »املتقدمة« 
كانت أكثر قدرة على مساعدة سورية في حتقيق اإلصالحات. وقد مت دعم هذا املبرر من قبل 

العديد من العلماء في دول اللجوء الذين وثقوا مثل عالقات التعاون هذه116. 

 يجب فصل نظام التعليم عن احلكومة واالعتماد على املدرسني من الدول املتقدمة، وليس 
فقط على خريجي االحتاد السوفيتي. )اجلامعة7_الطالب1_ذ( 

اختفاء البحث العلمي

ثقافة  اختفاء  وهو   2011 عام  بعد  ما  بفترة  اخلاص  التقرير  خالل  من  آخر  موضوع  ظهر 
األبحاث العلمية بالفعل مبا في ذلك تقارير عن الغياب الكامل لألبحاث العلمية كنتيجة 

للصراع )اجلامعة10_الطالب4_ذ(.

الكهرباء  وكذلك  األولية  واملواد  املعدات  نقص  بسبب  فعلًيا  األبحاث  توقفت  لقد 
بعد عام 2011. )اجلامعة7_الطالب1_ذ( 

»لم  أنه:  إلى  النظام  عليها  يسيطر  التي  اجلامعات  في  يعملون  الذين  أولئك  أشار  كما 
يكن هناك اهتمام بالبحث العلمي بعد عام 2011« )اجلامعة1_الطالب1_ذ(، أو أنه: »لم 
يكن هناك بحث علمي فيما بعد« )اجلامعة4_الطالب1_ذ(، فقد كان ينظر إلى أن اقتصاد 
الفعالة  األبحاث  برامج  واملرافق جعلت  التحتية  البنية  تدمير  إلى جانب  الواسعة  احلرب 
أمراً مستحيالً، وكان االستمرار املؤسسي يطغى على مجريات احلياة اليومية في اجلامعات 

السورية117. 

وذكر اثنان من املشاركني أن »الباحثني ميولون أبحاثهم العلمية بشكل عام« )اجلامعة4_
الباحث  قبل  ميول بشكل كامل من  فردي  العلمي هو مجهود  »البحث  وأن  املوظف5_ذ( 
كان  املشاركني،  من  العظمى  للغالبية  وبالنسبة  )اجلامعة2_املوظف4_ذ(118.  نفسه« 
التدريب البحثي متاحاً »من خالل اجلهود الشخصية واملعلومات النظرية التي مت تعلمها 
خالل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا« )اجلامعة10_املوظف2_ذ( بدالً من كونها 
جزءاً واسعاً وداعماً للثقافة البحثية، حيث كان هناك القليل من املراجع حول األبحاث التي 

أجرتها الوكاالت احلكومية:

.)2015( See also Barakat & Milton .)2010( .Buer et al  -116
117-  متت اإلشارة أيضاً إلى استخدام األبحاث ألغراض الترقية الوظيفية )اجلامعة4_املوظف10_ذ(، وأقر أحد أعضاء 

هيئة التدريس بأنه: »من النادر جداً أن يقوم أستاذ جامعي أو دكتور بإعداد بحث ما لم يكن ذلك ألغراض الترقية 
الوظيفية« )اجلامعة7_املوظف2_ذ(

118-   كانت هنالك تقارير تفيد أيضاً بأن متويل االحتاد األوروبي باإلضافة إلى متويل احلكومة الفرنسية مستمر في 
بعض اجلامعات إلجراء األبحاث املتعلقة ببعض املواضيع اخملتارة.

يحصل  أن  لدرجة  االنتشار  واسعة  االمتحانات  في  واالحتيال  »الرشوة  بها:114   املرتبطة 
البعض على شهادة جامعية من خالل هذا األسلوب« )اجلامعة7_الطالب1_ذ(. كما متت 
اإلشارة أيضا إلى أن: » العديد من الطالب يقومون باالحتيال ألنه أصبح من األسهل القيام 

بذلك أكثر من ذي قبل« )اجلامعة8_الطالب7_ذ(.

تقييد التعاون الدولي

 بعد بداية الصراع، أصبح من الواضح أن الدول الغربية لن توفر سبل الدعم املالي لتأجيج 
احلرب115. وقد اضطرت احلكومة السورية إلى االنخراط في إعادة تنظيم هياكل الدعم من 
أجل احلفاظ على السلطة التي أصبحت عقبة رئيسية أمام أشكال واسعة من تطبيق 
املعايير الدولية في اجلامعات التي يسيطر عليها النظام، حيث اضطرت للحد من التواصل 
املوالية  الدول  في  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  التعاون  وتعزيز  الغربية  اجلامعات  مع 
للنظام مبا في ذلك روسيا وإيران والصني، كما أن قطاع التعليم العالي خضع للعقوبات 
التي فرضتها فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة والدول األخرى. وأفاد املشاركون في بحثنا أن 
أحد التحديات الرئيسية للجامعات في املناطق التي ال يسيطر عليها للنظام هو افتقارها 
إلى االعتراف الدولي، والذي يعني أن املدرسني والطالب واخلريجني في هذه اجلامعات كانوا 

غير قادرين على النشر أو العمل في اخلارج.

وإلى جانب هذه التجاذبات السياسية وعدم االعتراف الدولي، اعتبرت املوارد املالية احملدودة 
و«عدم إتقان اللغة اإلجنليزية« )اجلامعة7_الطالب2_ذ( من التحديات الكبرى ألي نوع من 
أنواع التعاون الدولي. وأكد أحد املدرسني احلاجة إلى رفع الكفاءة في اللغة اإلجنليزية في 

املدارس واجلامعات ومواجهة ما أشار اليه )Hanafi )2015 بـ »سياسات التعريب«:

]...[. من  أعتقد أن اجلامعات بحاجة إلى ثورة جديدة ودعم مالي ومعنوي حقيقي 
 ]...[ العلم.  لغة  واملدرسني ألنها  الطالب  قبل  اإلجنليزية من  اللغة  تعلم  الضروري 
ومن املهم جداً أن تعزز اجلامعات السورية دعمها للغة وأن تركز أيضاً على اللغة 

اإلجنليزية في املدارس قبل االلتحاق باجلامعة. )اجلامعة7_الطالب2_ذ( 

 وفي ضوء إعادة اصطفاف االنتماءات الوطنية واالنقسامات اإلقليمية املتعلقة بالصراع، 
فإن عالقات التعاون الدولي املتعلق باإلصالح بني اجلامعات السورية والغربية كانت توصف 
بأنها محدودة بشدة قبل 2011. وال يزال هذا هو احلال في كٍل من اجلامعات التي يسيطر 
عليها النظام أو اخلارجة عن سيطرته. وبدالً من ذلك »فقد مت تطوير عالقات التعاون الدولي 

والتبادالت مع إيران والصني وروسيا« )اجلامعة5_الطالب9_ذ(.

قبل عام 2011، كان هناك تطورات رسمية مع فرنسا ومصر والواليات املتحدة وأملانيا 
واليابان واململكة املتحدة. أما بعد عام 2011، فقد تغيرت هذه الوجهات إلى روسيا 

وإيران. )اجلامعة10_الطالب2_ذ( 

.)2015( Hinnebusch & Zintl ;)2018( .See Dillabough et al  -114
.)2015( See Hinnebusch & Zintl  -115
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غير اخلاضعة لسيطرته على حد سواء للتعامل مع اجلوانب الرئيسية لألزمة في بيئات 
التعليم العالي املنقسمة مع فقدان أعضاء هيئة التدريس واألبحاث واملوارد. ويبدو أن البقاء 
املكتظة  التدريس  قاعات  )أحجام  االجتماعية  الظروف  لكن  مركزية،  مسألة  املؤسسي 
وبيانات االعتمادية املتناقصة واملوارد احملدودة أو غير املوجودة( لعملية التعليم العالي قد 
والبحثية، فضالً عن فقدان سالمتهم. وفي مثل  التعليمية  الفرص  الكثيرين من  جردت 
التي جتري في سورية، أصبحت ممارسات  إلى جنب مع اقتصاد احلرب  هذه الظروف وجنباً 
الرشوة واالحتيال والفساد منتشرة على نطاق واسع. وإذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة، 
فإن ذلك يزيد من إضعاف سالمة التعليم العالي ويذكي انعدام الثقة االجتماعية، حيث 

يذكر الكثيرون أن التعليم العالي »لم يعد تعليماً عالياً بعد اآلن«.

 وفي الوقت نفسه، توجد هناك قصص عن األمل واالبتكار، حيث يسعى بعض املدرسني 
احلياة  واستعادة  األبحاث  متويل  مصادر  وحتديد  الدراسية  املناهج  حتديث  إلى  اجلامعة  في 
األكادميية وفرص سالمة وتعليم الطالب التي كانت متاحة لهم قبل األزمة. إن العالقات 
اإليجابية بني الطالب واملدرسني التي مت اإلبالغ عنها في جميع اجلامعات باستثناء جامعة 
واحدة، تقدم أيضاً بعض اإلشارات على أن العالقات اإلنسانية ال تزال قائمة على أساس 
اجملتمع  أجزاء  من  العديد  في  العالي  التعليم  حالة  من  الرغم  على  االجتماعي  االحترام 

السوري املتنوع بشكل كبير.

 كما ُفقدت عالقات التعاون الدولي مع اجلامعات الغربية واألوروبية التي كانت قائمة قبل 
التي  اإلقليمية  واالنقسامات  السياسي  االصطفاف  إعادة  لعمليات  كنتيجة   2011 عام 
نشأت خالل الصراع. ويبقى هذا هو احلال في اجلامعات التي يسيطر عليها النظام واجلامعات 
غير اخلاضعة لسيطرته. ففي الوقت الذي تُطور فيه اجلامعات التي يسيطر عليها النظام 
عالقات تعاون وتبادالت دولية جديدة مع إيران والصني وروسيا، تسعى اجلامعات غير اخلاضعة 
لسيطرة النظام إلى احلصول على اعتراف دولي، وبدون ذلك ال ميكنها إجراء أبحاث رصينة 

ونشرها دولياً ومنح شهادات معترف بها داخل سورية أو خارجها.

اجلامعة مسؤولة عن متويل األبحاث، لكن لألسف فإن املبالغ اخملصصة لذلك قليلة. 
هناك مؤسسات أخرى متول األبحاث التي يقوم بها املدرسني وأرى أن متويلها أفضل 
بكثير من متويل اجلامعة رغم أنه ينبغي أن يكون العكس، حيث إن هذه املؤسسات 

ليست مستقلة عن الدولة. )اجلامعة4_املوظف6_ذ( 

وذكر باحثون آخرون119 أن فقدان البحث العلمي بعد بداية احلرب كان بسبب حتويل التمويل 
إلى »نقص املتخصصني في األبحاث العلمية وكذلك  إلى اجليش. كما أشار بحثنا أيضاً 
نقص املوارد« )اجلامعة4_الطالب23_ذ(. ففي حني أن الثقافة البحثية القوية للدراسات 
العليا املنجزة كان معترفاً بها على نطاق واسع في بعض احلاالت، فقد أفاد الطالب بعدم 
في  سنوات  خمس  ملدة  »درست  الدراسة:  أثناء  اإلطالق  على  العلمية  باألبحاث  قيامهم 
اجلامعة وأنا ال أعرف ما هو البحث العلمي أو كيف يتم تنفيذه« )اجلامعة4_الطالب25_أ(.

اخملاوف بشأن فقدان البنى التحتية والتكاليف  وتقاسم أعضاء الهيئة التدريسية أيضاً 
الشخصية إلجراء األبحاث العلمية: »ال توجد بنية حتتية حقيقية لألبحاث« )اجلامعة1_

املوظف9_ذ( و »عليك دفع 500 دوالر أمريكي للنشر في مجلة ]دولية[ وهذا مكلف جداً 
األبحاث في  تنشر  ما  »عادة  لذلك،  ونتيجة  )اجلامعة8_املوظف4_ذ(.  بالنسبة ملعظمنا« 
اجملالت احمللية كما أن هناك صعوبة في النشر الدولي« )اجلامعة7_املوظف2_ذ(، حيث كان 
هناك توافق عام أيضاً على أن: »البحث العلمي غير فعال متاماً ألنه ال يتعامل مع مشاكل 
حقيقية حيث يتم إجراء البحث العلمي فقط لغرض الترقية األكادميية، لذلك فإن معظم 
األبحاث ال تخدم الدولة أو اجملتمع أو إنتاج ]املعرفة[ والقطاعات االقتصادية« )اجلامعة5_

املوظف2_ذ(.

وبعد بداية الصراع، واجهت اجلامعات غير اخلاضعة لسيطرة النظام أعباء إضافية بسبب 
افتقارها إلى االعتراف الدولي »مما أدى إلى اإلحباط وفقدان األمل« )اجلامعة5_املوظف1_ذ(. 
بجامعتنا«  يعترفون  ال  الناشرين  »ألن  األبحاث  بإجراء  التدريس  هيئة  أعضاء  يقم  ولم 
)اجلامعة5_املوظف1_ذ(، وعلى الرغم من »طموح النشر إال أنه ال توجد مجالت أو ناشرين« 
)اجلامعة5_املوظف2_ذ(. وكان أعضاء هيئة التدريس في املناطق التي ال تخضع لسيطرة 
النظام يسعون لتأمني التمويل البحثي في وقت إجراء هذا البحث، ولكنهم لم ينجحوا بعد:

قيمة  ذي  وأبحاث  دراسة  مركز  إلنشاء  املمولني  عن  بالبحث  حالياً  اجلامعة  تقوم 
إيجابية للمجتمع، ولكن لم يتم العثور على أي ممول بعد. )اجلامعة5_املوظف1_ذ(

ملخص النتائج بعد عام 2011

إن قصة التعليم والتعاون الدولي واألبحاث في اجلامعات السورية بعد عام 2011 هي واحدة 
لقد  العالية.  واليأس  اإلحباط  ومستويات  ومحدوديتها  املوارد  وتقلص  غياب  قصص  من 
تُرك أعضاء الهيئة التدريسية والطالب في املناطق التي يسيطر عليها النظام وكذلك 

)2011( Yahia & Turkmani ;)2015( Hinnebusch & Zintl ,)2011( Kabbani & Salloum ;)2018( Altbach & De Wit -119
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وتشير بيانات املقابالت إلى أن فرص التوظيف في سورية قبل عام 2011 كانت قليلة. وكان 
التمييز املنهجي القائم على الروابط الشخصية واالنتماءات السياسية وعدم االهتمام 
بدور اجلامعة في إعداد الطالب لسوق العمل هي التحديات الرئيسية عندما يتعلق األمر 
التقارير  وأشارت  االرتفاع.  في  آخذة  العقول  هجرة  أن  كما  التوظيف،  حيث  من  بالتخرج 
إلى ان اجلامعات اخلاصة تلقى املزيد من الدعم في الوصول إلى سوق العمل مقارنة مع 

نظيراتها من اجلامعات العامة.

التطورات بعد 2011

إن شعور الطالب بعدم الرضى هي أحد السمات الرئيسية في الدراسات املرجعية حول 
التعليم العالي في سورية بعد عام 1232011،  حيث تنعكس طبيعة عدم الرضى في: إفادات 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس التي تصف اخملاوف بشأن االختالل الوظيفي لقطاع التعليم 
العالي، واملشكالت املستمرة املرتبطة بالنزوح الداخلي للطالب، واملظالم السياسية مع 
إدارة التعليم العالي، ودور الدولة وأجهزة األمن في احلد من احلريات السياسية واالستقاللية 
للطالب124،  والتدهور الواسع والسريع في جودة التدريس125.  حيث أدت »هجرة العقول« 
وإلغاء  أمكن،  حيثما  الثغرات  لسد  مؤهلني  غير  ومدرسني  أساتذة  تعيني  إلى  الهائلة 
احملاضرات أو تقليل عددها. كما تضررت البنية التحتية، وكانت هناك مخاوف متزايدة حول 

النزوح، فضال عن عدم وجود أماكن في القاعات الدراسية.

وكان فقدان اخلبرة أحد أهم العوامل التي ساهمت في تدهور التعليم العالي من منظور 
الطالب، وهي نتيجة مباشرة للترهيب والتهجير والنفي القسري وحاالت االختفاء والوفاة. 
فعلى سبيل املثال، يبرهن )Quayyum )2011 بأن »هذه االستراتيجية الشاملة للتخويف أدت 
إلى »هجرة العقول« حيث أن أعداداً كبيرة من السوريني املتعلمني تعليماً عالياً يفرون إلى بلدان 
أخرى، بعضهم يعمل اآلن في جامعات أخرى أو يُجبرون على اللجوء والبطالة أو أنهم محتجزين 
أو مفقودين كنتيجة للتهديدات األمنية126. كما أشار )Mitchell )2017 إلى فقدان األكادمييني 

والطالب، وأشار إلى دور املعاهد الدولية في دعم أولئك الذين أجبروا على اللجوء127. 

كما مت إبالغنا من قبل املشاركني والذين أجريت معهم املقابالت مباشرة باخملاوف املتعلقة 
بنزيف العقول. فعلى سبيل املثال، أفاد املشاركون أن أعضاء هيئة التدريس باجلامعة »حالياً 
أقل من العدد املطلوب بنسبة 50٪« وأن: »حوالي 60٪ من األساتذة املساعدين واألساتذة 
التي  غادروا اجلامعة« )اجلامعة7_املوظف3_ذ(، حيث كان اخلوف من التجنيد في املناطق 
يسيطر عليها النظام هو العامل الرئيسي املؤثر في قرار الهجرة إلى املناطق التي ال تخضع 
وهم  »املفقودين«  األكادمييني  من  أخرى  مجموعة  وهناك   .)6 )املشارك  النظام  لسيطرة 
أولئك الذين كانوا وقت الصراع في برامج اإليفاد أو التطوير املهني في اخلارج )اجلامعة4_

املوظف10_ذ(.

.)2016( Turkmani & Haid ;)2013( See Buckner  -123
.)2013( Chinkin & Kaldor  -124

.)2013( Buckner  -125
Note. This is an on-line report and there is no page number )2011( Quayyum  -126

.)2017( Mitchell  -127

االجتاه 3: فرص الوصول إلى التعليم العالي وخبرة الطالب والقدرة على التوظيف

القبول وإكمال الدراسة ومهارات الطالب وسط الصراع120 

في أزمة مثل أزمة سورية، أصبح اجملتمع األكادميي بأكمله نازحاً وليس فقط الطالب، 
مؤسسات  استبدال  ميكنك  كيف  واملؤسسية.  التحتية  البنية  هؤالء  فقد  حيث 
بناء  قادرة على  وما هو مطلوب جلعلها  التحتية  والبنية  السورية  العالي  التعليم 

شبكة التعليم العالي من جديد؟121 

ملخص النتائج قبل 1222011 

إلى  تستند  كانت  القرارات  أن   2011 عام  قبل  القبول  حول  السابقة  الدراسات  أظهرت 
البيانات التي مت جمعها  )البكالوريا(، وكشفت  الثانوية  متوسط درجات شهادة الدراسة 
في هذا البحث عن عدم املساواة في سياسات القبول التي تتعلق باالنتماءات السياسية 

للطالب واملوقع اجلغرافي.

اجلغرافية  واملواقع  احلزبي  االنتماء  أساس  على  مبني  العالي  التعليم  إلى  الوصول  وكان 
غير املتكافئة والتحديات املرتبطة بالفقر في املناطق الريفية، وكانت هذه تشكل اخملاوف 
الرئيسية التي ظهرت في هذا البحث، مما أدى إلى تصاعد التوترات واالنقسامات االجتماعية. 
ومع السماح للجامعات اخلاصة مبعايير الدخول األقل وتوفير اجلامعات العامة خيارات دفع 
الرسوم للطالب غير القادرين على تلبية متطلبات القبول األكادميية، كان الشعور بعدم 
املساواة في الوصول للتعليم العالي واضًحا بشكل متزايد، وكانت تخصصات التعليم 
التخصصات  والنساء مع متثيل للذكور واإلناث في  الرجال  أمام كٍل من  العالي مفتوحة 

العلمية يقدر بـ 60٪ إلى 40٪ على التوالي.

وكان ينظر إلى اجلودة باعتبارها العامل األقوى في اختيار اجلامعة على الرغم من أن مسألة 
اإلقليمي،  التفاوت  األحيان. كما متت مناقشة  اجلودة في بعض  تفوق  اجلامعة  القرب من 
حيث حتصل األجزاء الشرقية من سورية على متويل أقل بكثير من املناطق األخرى، وكانت 

متطلبات الدخول إلى التعليم العالي أقل من تلك املوجودة في املدن الكبرى.

الطالب  جتربة  ولكن   ،2011 عام  قبل  اهتمام  موضع  الدراسة  إكمال  مسالة  تكن  ولم 
متيزت باالستياء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السيطرة التي متارسها قوات األمن الوطني 
على حياتهم، حيث أشير إلى أن اجلامعات اخلاصة توفر املزيد من الدعم للطالب مقارنة 

باجلامعات العامة.

120-  منذ اندالع العنف في سورية في عام 2011، كان هناك نطاق محدود للبحث ودراسة أي حقائق أو أحداث أو 
ظروف بشكل مستقل في سورية.

.)2017( Alfred  -121
.)2018( .See Dillabough et al  -122
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وانخفضت متوسطات القبول اجلامعي )املفاضلة( بشكل ملحوظ في كل من اجلامعات 
العامة واخلاصة، حيث أدى انخفاض عدد املتقدمني إلى تنافس أقل على املقاعد املتاحة. في حني 
أثر استنزاف العقول على كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطالب معاً فقد كان انخفاض 
القدرة االستيعابية للتخصصات أبطأ من انخفاض أعداد الطالب. ونتيجة النخفاض الطلب، 
مت تخفيض احلد األدنى ملتطلبات احلصول على القبول في معظم التخصصات، وأصبح كل من 
اجتاز شهادة البكالوريا مؤهالً ملتابعة التعليم العالي. وتفاقمت آثار هذا التوسع في القبول 
من خالل عمليات الغش على نطاق واسع في االمتحانات الثانوية التي تعكس »مشكلة 

كبيرة في املعايير واألخالق« )اجلامعة4_الطالب25_أ(.

الفحص  النظام  لسيطرة  اخلاضعة  غير  املناطق  في  العامة  اجلامعات  وتستخدم   
النهائي  االمتحان  عالمات  إلى  باإلضافة  القبول  عملية  في  تقييم  كأداة  الشفهي135  
للمرحلة الثانوية. وكان لهذا التغير في االستيعاب مقارنة بأعداد الطالب تأثير في زيادة 
»اختيارهم لدراسة اختصاصهم املفضل« )اجلامعة5_املوظف8_ذ( طاملا أنهم حققوا احلد 
األدنى املطلوب من الدرجات. وهناك زيادة في الوصول في املناطق التي ال تخضع لسيطرة 
القبول ٪56  بينما كانت نسبة  أدنى  العلمية 66٪ كحد  الكليات  النظام، حيث تطلبت 
الذين  اجلامعة مخصصة ألولئك  »قبل عام 2011، كانت  اإلنسانية136.   للعلوم  بالنسبة 
)اجلامعة5_الطالب3_ذ(.  النفوذ«  ذوي  األشخاص  وألبناء  عالية  درجات  متوسط  لديهم 
ويُنظر إلى هذا على أنه أحد التحسينات القليلة منذ عام 2011 في املناطق التي ال تخضع 
لسيطرة النظام: »على الرغم من أن الوضع كان أفضل قبل عام 2011، إال أنه أصبح اآلن 
اآلن«  انخفض  قد  املطلوبة  الدرجات  متوسط  ألن  اجلامعة  في  للتسجيل  بكثير  أسهل 
)اجلامعة5_الطالب6_ذ(. وعلى الرغم من االجتاه العام نحو حتسني الوصول الى اجلامعات، 
إال أن بعض اإلفادات أظهرت وجود مشكلة مستمرة. كانت اجلامعات حتاول إعادة تأسيس 
نفسها وتأمني املوارد الالزمة ملواصلة تقدمي البرامج التعليمية. ومع ذلك، ال يزال الوصول 
إلى اجلامعة ميثل حتدياً بسبب ارتفاع الرسوم اجلامعية والصعوبات في تأمني املستندات 

املطلوبة ]القبول[ )اجلامعة2_الطالب_ذ(.

وكانت املعوقات املالية للوصول إلى التعليم اجلامعي مصدر قلق في املناطق التي ال تخضع 
مستويات  تخفيض  أو  اجملاني  التعليم  لدعم  طلب  هناك  كان  حيث  النظام،  لسيطرة 
الرسوم، ألن املنظمات اخليرية تدعم في الغالب التعليم الديني )اجلامعة2_الطالب4_ذ(، 
وكانت األمم املتحدة تدعم املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام فقط، ومتت اإلشارة إلى أنه: »ال 
ميكن أن تعمل إال مع عدد قليل من الشركاء الذين وافق عليهم الرئيس األسد«137.  وكانت 
هناك روايات عن إعفاء الطالب من بعض األعباء املالية مثل وسائل النقل التي مت تأمينها 
من قبل احلكومة املؤقتة. »قبل عام 2011، كان الطالب يدفع نفقات السفر وإجراءات إعادة 

االمتحانات، واآلن تتحمل اجلامعة جميع النفقات« )اجلامعة5_املوظف8_ذ( 

التعليم املفتوح ضمن أقارب املؤهلني لتخفيض الرسوم.
1=p&1=m&5001=nid&5622=http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node

135- يتم حتقيق هذا عن طريق حتسني نسبة أعضاء هيئة التدريس/الطالب.
136-  اشارت مساهمة أخرى إلى نسب 70٪ و65٪ و60٪، ولكن هذا التباين الثانوي قد يرجع إلى التذبذب من سنة إلى أخرى.

.)2016( Hopkins & Beals  -137

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من أولئك الذين يبحثون عن عمل أو تعليم عاٍل في اخلارج 
قد أعاقتهم قضايا تتعلق بحالة اجلنسية التي يحملونها واألموال املتاحة في بلدان أخرى 

ووضعهم القانوني كالجئني والوصول إلى املهارات والقدرات اللغوية128. 

مثل هذه االجتاهات التي يشار إليها غالباً في املراجع األكادميية باسم »الدوافع« أو الضغوط 
الداخلية، ويتم تأكيدها من خالل األدبيات الرمادية وفي الوثائق املنشورة ونشاط املواطنني 
الطالب  بني  التوتر  إلى تصاعد  أدت  اللجوء129،  دول  في  أولئك  ذكرها  والتي  اإلنترنت،  على 
أنفسهم وبني الطالب وبعض املدرسني، مما أدى إلى مظالم سياسية وثقافية واقتصادية 
في  أنفسهم  تنظيم  إلى  الطالب  االستياء  دفع  املثال،  سبيل  فعلى  اجملموعات.  حسب 
مجموعات غير رسمية ثم انسحب الكثيرون منهم أو شعروا باإلهمال بسبب مظاملهم130.  
وأفاد املشاركون أنهم لن ينضموا للمؤسسات املدعومة من النظام والتي كانت مختلة 
وأقل شفافية حتى قبل احلرب، ورفضوا إعادة التسجيل. وكانت حجتهم هي أنهم يفضلون 
»أن يخسروا عاماً بدالً من أن يدفعوا لنظام يقمع ويقتل زمالئهم السوريني«. كما كشفت 
مظالم الطالب هذه عن موت أي إمكانية للمجتمع املدني ودعت إلى وجود ساحات مدنية 
ذاتي  استقالل  في  املتمثلة  األمد  الطويلة  املشكلة  على  للتغلب  شرعية  ذات  جديدة 
سياسي مقيَّد، حيث تفيد التقارير أن هذه التحديات قد زادت بشكل كبير خالل السنة 

األولى من الصراع131. 

القبول والوصول إلى التعليم العالي

فقدت اجلامعات التي كانت مزدهرة في وقت ما األساتذة والطالب واملرافق نتيجة للعنف132. 

توسع التعليم العالي في سورية عشية الصراع في عام 2011 إلى حوالي 350.000 طالب 
اختالف  من  الرغم  وعلى  جامعي.  وأستاذ  محاضر   8000 من  وأكثر  كامل  بدوام  جامعي 
األرقام فإن التقديرات تشير إلى ذهاب حوالي ربع الشباب إلى التعليم العالي. وبعد مرور 
خمس سنوات، يعيش حوالي 2000 أكادميي ومئات اآلالف من الطالب في دول اللجوء في 

تركيا واألردن. حيث يضيع الكثيرون منهم بني ماليني النازحني السوريني133. 

وتبقى معايير القبول شفافة بشكل عام في كٍل من املناطق التي يسيطر عليها النظام أو 
غير اخلاضعة لسيطرته، ولكن االستثناءات القائمة على االنتماءات احلزبية ال تزال منتشرة 
القبول  التأثيرات غير األكادميية في قرارات  النظام. هذه  التي يسيطر عليها  املناطق  في 
أصبحت اآلن منظمة، حيث مت تخصيص املقاعد رسمياً ألقارب املقاتلني املصابني أو املتوفني 

لصالح النظام134. 
.)2014( .Watenpaugh et al  -128

.)2013( Buckner ;)2016( Turkmani  -129
.)2013( Buckner ;)2011( Yahia & Turkmani ;)2016( Turkmani  -130

.)2016( Munoz & Rasheed ,)2016( Turkmani  -131
.)2017( Alfred  -132
.)2016( Hicks  -133

134-  أنظر على سبيل املثال في امللحق »ب »، املرسوم التشريعي لوزارة التعليم العالي رقم 44، 2013 ورقم 293، 
2016. باإلضافة إلى الوثائق املعنونة »وزارة التعليم العالي )2016(. املقاعد اخملصصة ألسر الشهداء للعام الدراسي 

2017/2016 »و« وزارة التعليم العالي )2016(. مت إدراج أقارب الشهداء من قوات األمن الداخلي املسجلني في برامج 
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الدراسات  خالل  من  الطالبات  وضع  حول  املالحظات  دعم  ومت  )اجلامعة7_الطالب1_ذ(. 
املرجعية، التي تشير إلى حتدياتهن الفريدة التي يتم اغفالها او إخضاعها عادة139. 

اخلاضعة  املناطق غير  األخيرة في  السنوات  اجلامعة قد حتسن في  إلى  االنتقال  أن  ويبدو 
لسيطرة النظام، حيث تفيد مساهمات الطالب أنه: »بعد عام 2011 أصبح من الصعب 
جًدا الوصول إلى اجلامعة بسبب الوضع األمني، ولكن اآلن ]منذ 2014[ أصبح ذلك سهالً 

جداً« )اجلامعة2_الطالب10_ذ(؛ و«النقل متوفر وجيد« )اجلامعة2_الطالب2_ذ(.

وأدت الصعوبات في الوصول إلى احلرم اجلامعي وإغالق بعض اجلامعات )مثل جامعة الفرات( 
واخملاوف املتعلقة بالسالمة وانعدام فرص العمل داخل سورية وتطلعات الهجرة وتدهور 
ظروف ومعايير التعلم إلى انتشار التعليم اجلامعي على اإلنترنت )املشارك 11(. ومن اجلدير 
وبديل  العامة  للجامعات  أكثر سهولة  اإلنترنت كبديل  عبر  التعليم  تدفق  أيضاً  بالذكر 
أرخص للجامعات اخلاصة، »حيث قيل إن أكثر من 200000 طالب مسجل في التعليم عبر 

اإلنترنت في العام الدراسي 2013-2014«، )اجلامعة10_الطالب2_ذ(. 

إكمال الدراسة

على الرغم من سهولة القبول، فإن أحد أكثر اآلثار املدمرة للحرب كان عدم قدرة الطالب 
أن  إلى  بنا  اخلاصة  والبيانات  املرجعية  الدراسات  وتشير كل من  دراستهم،  على مواصلة 
للثورة  االسترجاعية  التحليالت  ركزت  لقد  اجملاالت.  جميع  في  عالية  التراجع  معدالت 
السورية على عوامل »الدفع« التي تسببت في حترك الشباب في سورية. ويُشار إلى كٍل من 
البطالة والفساد وتقييد احلريات السياسية والركود االقتصادي على أنها قوى مساهمة140.  
وتركز مثل هذه التحليالت على التفاعل بني الشباب وهذه القوى الهيكلية، لكنها تفشل 
األوسط  الشرق  لقسم  مدير سابق  أوضح  أكبر141، حيث  عاملية  ديناميكيات  في حساب 
لم تكن مجرد رفض  األخيرة  »االنتفاضات  أن:   )NED( للدميقراطية  القومي  الصندوق  في 
على  يعتمدون  املواطنني  ترك  فعال  وغير  قدمي  اجتماعي  لعقد  رفضاً  كانت  لقد  للقادة. 
دولهم142.«  وكان انعكاس هذا الرفض في بداية االنتفاضات السورية هو تنظيم الطالب 
في مجموعات غير رسمية إليقاف التسجيل وخسارة عام أكادميي كامل143. ونتيجة لذلك، 
انخفض الطلب على التسجيل في اجلامعة بشكل كبير خالل السنة األولى، لكن االهتمام 
الطالبي منا بسرعة بعد ذلك، وأصبح من الواضح أن النظام لن يسقط قريباً وأن الطالب 

يجب أن يستمروا في العمل نحو إكمال تعليمهم.

وتعزى هذه احملاوالت املبكرة للعصيان املدني في املناطق التي يسيطر عليها النظام إلى 
اخلوف على السالمة الشخصية في ظل تدهور الوضع األمني. ويعزى ذلك أيضاً إلى الفقر 
املتزايد الذي يحول تركيز األسر إلى القوت والبقاء على قيد احلياة على املدى القصير وجتنب 

النفقات اإلضافية التي يستلزمها التعليم العالي.
.)2013( Chinkin & Kaldor ;)2013( Buckner ,)2010( Buckner & Saba ;)2016( Asher-Shapiro ;)2011( Anderson  -139

.)2013b ,2013a( Leenders ;)2013( Heydemann & Leenders  -140
.)2013( Chinkin & Kaldor ,)2011( Anderson  -141

.quoting Abdulwahab Alkebsi Director, Middle East and North ,)8.p ,2012( Buckner, Beges, & Khatib  -142
.)2015( Turkmani, Ali, Kaldor & Bojicic-Dzelilovic ;)2016( Turkmani  -143

اختيار اجلامعة واالختصاص

يتأثر اختيار الطالب للجامعة في سورية حالياً باعتبارات السالمة واألمن بدالً من السعي 
املفضل  االختصاص  إلى  الوصول  أو  اجلودة  وراء  السعي  أن  ويبدو  اجلودة.  على  للحصول 
الطالب  يواصل  املثال،  سبيل  فعلى  محددة.  مجاالت  في  اجلغرافية  االعتبارات  يتجاوز 
أو جامعة حلب جلودتهما،  لها تفضيل جامعة دمشق  واملؤهلون  الطب  املهتمون بكلية 
حيث إن الطالب غير املقبولني للدراسة في مدينتهم على استعداد للسفر إلى أجزاء أخرى 
املنطقة  حسب  تختلف  القبول  متطلبات  أن  إذ  املرغوب،  االختصاص  لدراسة  البالد  من 
عامالً  اجلامعة  من  قريب  سكن  على  العثور  يكون  أن  وميكن  )اجلامعة7_الطالب8_ذ(. 
حاسماً، إال أنه يبقى صعباً بسبب ارتفاع الطلب. وهناك أيضاً مؤشرات على أن الطالب 
يسعون إلى خيارات جامعية بديلة في اجلامعات املنشأة حديثاً في املناطق التي ال تخضع 

لسيطرة النظام، إما بسبب االنتقال القسري أو بسبب التمييز العرقي والسياسي138. 

 وبخالف بيانات ما قبل عام 2011 أو ما بعده حول االختيار، أشارت البيانات من طالب اجلامعات 
في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام إلى التفضيل الشخصي بشكل كبير كعامل 
محدد ورئيسي الختيار االختصاص، حيث تتماشى هذه املالحظة مع النتائج السابقة حول 
زيادة الوصول إلى التعليم العالي. ومتت اإلشارة الى املوقع والوضع العائلي والظروف املالية 
كعوامل رئيسية في املشاركات األخرى. وفي اجلامعات اخلاصة في املناطق التي ال تخضع 
لسيطرة النظام، وعلى الرغم من أن »النقل أصبح اآلن متاحاً بشكل أكبر وأن عدد الطالب 
... قد ارتفع«، فإن اختيار اجلامعة يعتمد بشكل أساسي على القرب اجلغرافي والسالمة، 
ما لم يسمح الوضع املالي للطالب بتحديد أولويات اجلودة« )اجلامعة2_الطالب1_أ(. أيضاً، 
بالنسبة لبعض الطالب كان »الترتيب الدولي والبحوث والتصنيف األكادميي ألعضاء هيئة 

التدريس« )اجلامعة2_الطالب4_ذ( عوامل مهمة.

وأصبحت العقبات األمنية أمام الوصول إلى اجلامعة أكبر بالنسبة للطالبات. وعلى الرغم 
من هذا ما زالت النساء تشكلن غالبية الطالب في سورية بعد عام 2011 بسبب الهجرة 
والعسكرة بني الرجال مما أدى إلى عكس التوازن بني اجلنسني عما هو قبل عام 2011، حيث 
اجلنسني،  بني  التوازن  استمر  ذلك  ومع  الطالب.  إجمالي  من   ٪60 اآلن  الطالبات  تشكل 
وعلى أية حال يختلف ذلك باختالف التخصصات، حيث تركز النساء على اآلداب والعلوم 
اإلنسانية عبر مختلف املناطق وأنواع املؤسسات. وحتى في املناطق التي ال تخضع لسيطرة 
النظام، حيث يتم استبعاد الطالبات من بعض التخصصات، فال يزال التوازن بني اجلنسني 
ذات  األسر  من  الطالبات  كانت  النظام،  عليها  يسيطر  التي  املناطق  ففي  املرأة.  لصالح 
الدخل املنخفض غير املوالية للنظام في وضع غير مناسب، وانتهى األمر بخيارات ضعيفة 
بشكل خاص ألن »الدخل احملدود ]أجبرهم على اختيار[ أقرب جامعة بغض النظر عن اجلودة« 
)اجلامعة4_الطالب21_ذ( بسبب انخفاض فرصهم في تأمني السكن اجلامعي في قطاع 
التعليم العالي املعتمد على احملسوبية: »بعد عام 2011 أصبح الوصول إلى اجلامعة ملؤيدي 
املال«  ثانوية متاحة مقابل  إلى ذلك، كانت هناك شهادة  للغاية. باإلضافة  النظام سهالً 

.)2013( See also Glioti  -138
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بشرط   Al-Monitor موقع  إلى  متحدثاً  دمشق،  في  اجلامعات  إحدى  في  مسؤول  وأوضح 
ونفسية،  مادية  العالي كانت  بالتعليم  التي حلقت  األضرار  أن  الكشف عن هويته،  عدم 
البنية التحتية للجامعات والكليات واملعاهد واخملتبرات  حيث يشمل الضرر املادي تدمير 
التعليمية. وفي الوقت نفسه، يكمن الضرر النفسي في الصعوبات التي يواجهها الطالب 
في مواصلة تعليمهم مبا في ذلك التهديدات املباشرة أو غير املباشرة أو االلتحاق باجليش 

أو النزوح الداخلي.

ووفقاً لنفس املصدر، كان انخفاض احلضور وانخفاض ساعات الدوام والتفاعل مع الطالب 
اخلطف  وعمليات  اجلامعة،  إلى  املنزل  من  السفر  على  تشتمل  التي  اخملاطر  نتائج  من 
والقتل، فضالً عن زيادة تكاليف النقل واللوازم املدرسية. وأضاف: »أصدرت وزارة التعليم 
العالي القرارات التي تسمح للطالب بحضور احملاضرات أو إجراء االمتحانات في أي جامعة 
يفضلونها شريطة أن تقدم لهم تخصصهم األكادميي. وقد مت اتخاذ هذه القرارات بسبب 
صعوبة مواصلة الدراسة، وأحياناً استحالتها، في بعض الكليات واجلامعات في املناطق 
السورية تسمح  السلطات  أن  إلى  أيضاً  املسؤول  وأشار  املباني«.  احلرب  فيها  دمرت  التي 
للطالب بإجراء االمتحانات عدة مرات على عكس القوانني املعتادة. وتهدف هذه االستثناءات 

إلى تسهيل التعليم ولكنها ستؤثر على كٍل من األداء واجلودة على حد سواء.

وتشير البيانات التي مت جمعها خالل هذا البحث إلى انخفاض الدقة األكادميية وشعور عام 
باخلوف بني الطالب. وكانت مستويات رضا الطالب منخفضة بسبب مجموعة واسعة من 
و«العدد  )اجلامعة4_الطالب15_ذ(؛  البالد«  املستشري في  »الفساد  ذلك:  مبا في  العوامل 
القليل من األكادمييني« )اجلامعة4_الطالب18_ذ(؛ ونظام تعليم يركز على اجلوانب النظرية 
تلك  ذلك  في  مبا  )اجلامعة4_الطالب20_ذ(  املوارد«  و«نقص  )اجلامعة10_الطالب9_ذ(؛ 
املاء والكهرباء )اجلامعة4_الطالب25_أ(؛ و »وضع  العوامل املتعلقة باحلياة اليومية مثل 
أمني سيئ« )اجلامعة4_الطالب25_أ(. كما ذُكر أن حماس الطالب ومعنوياتهم منخفضة 

للغاية )اجلامعة4_الطالب24_أ(.

الطالب  »يدفع  املثال،  سبيل  فعلى   ،2011 عام  قبل  سورية  في  مستوطناً  الفساد  وكان 
مبلغاً معيناً من النقود ليجتازوا امتحاناً ما أو يجري شخص ذو نفوذ مكاملة هاتفية يأمر 
باجتياز امتحان ما بال اختبار جاد145«.  ولذلك فليس من  بالسماح ألحد الطالب  األستاذ 

املستغرب أن يتدهور الوضع أكثر بعد احلرب.

التي  املناطق  نادرة بعد عام 2011، حيث استمر توفيرها في  الدولي  التبادل  وكانت فرص 
يسيطر عليها النظام، ومت إرسال الطالب إلى الدول العربية أو إيران أو روسيا )اجلامعة4_

املوظف1_ذ، اجلامعة1_املوظف_ذ(، وهذه البلدان مت اختيارها ليس فقط من أجل أسباب 
سياسية واضحة فحسب ولكن أيضاً بسبب »نقص التمويل ورفض العديد من البلدان 
هناك  كانت  قبل،  من  احلال  كان  وكما  )اجلامعة4_املوظف4_ذ(.  تأشيرة«  الطالب  منح 
روايات عن أن مثل هذه الفرص تقتصر على اجلماعات التي كانت قريبة من مراكز السلطة 
بعض  النظام  لسيطرة  اخلاضعة  غير  اجلامعات  عقدت  كما  )اجلامعة2_املوظف3_أ(. 

.)6.p ,2009( Bacci  -145

لقد ترك النزوح الداخلي العديد من املعدمني مالياً. إن هؤالء الشباب يطالبون بالتعليم 
ومع ذلك فإن طموحاتهم حُتبط من خالل النزوح الداخلي والفساد املستشري ومن خالل 
تهجيرهم إلى أجزاء من البالد حيث ميكنهم جتنب املوت، لكنهم غير قادرين على متابعة 
الفرص والسيما في ظل تكثيف الصراعات على احلدود واملسارات خارج سورية والتي رمبا 

أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه عام 2016.

وعزا العديد من الطالب االنقطاع عن الدراسة الى اخلوف من االحتجاز أو اخلدمة العسكرية 
تخضع  ال  التي  املناطق  في  اجلامعات  إلى  الطالب  بعض  انتقال  إلى  أدى  مما  اإلجبارية، 
من  )الطرد  الشخصي  االعتقاد  على  القائم  االضطهاد  عن  اإلبالغ  ومت  النظام،  لسيطرة 
اجلامعة أو االحتجاز أو السجن( كمشكلة »زادت بشكل كبير بعد عام 2011« )اجلامعة4_

بشكل  الطالب  تأجيل  خالل  من  التخرج  سنوات  في  االنقطاع  »زاد  أيًضا  الطالب16_ذ(. 
)اجلامعة10_الطالب2_ذ،  املغادرة«  يتمكنوا من  ريثما  العسكرية  اخلدمة  لتجنب  متكرر 

اجلامعة7_الطالب9_ذ(.

وفي املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام، تشمل العقبات التي حتول دون إكمال الطالب 
ونقاط  والقصف؛  املستمر؛  االستقرار  عدم  مع  األمني  الوضع  تدهور  يلي:  ما  لدراستهم 
التفتيش، وغياب الدعم والتمويل االجتماعي واملالي. ويشكل االضطهاد السياسي مصدر 
قلق كبير للبعض: »إذا كان الشخص غير مطلوب من قبل جهة أو طرف ما، فإنه سيكون 

بالتأكيد مطلوباً من قبل جهة أو طرف آخر« )اجلامعة5_الطالب4_ذ(.

وغالباً ما تكون القيود املالية عائقاً أمام التعلم: »بصراحة لدى الطالب حب للتعلم لكن 
وضعهم املالي قد يكون عائقاً أمام تعليمهم. في مرحلة ما قمت بإيقاف دراستي ألسباب 
مالية وعدت إليها عندما أصبحت األمور أكثر سهولة« )اجلامعة2_الطالب10_ذ(. الدعم 
)اجلامعة2_الطالب2_ذ( وبعض الطالب غير قادرين على حتمل  املالي للجامعات ضعيف 
حتى الرسوم اخملفضة أو كانوا مضطرين للعمل بدالً من الدراسة من أجل دعم أنفسهم 
وعائالتهم. ويعتقد البعض أن: »أول مبادرة رئيسية لتحسني التعليم اجلامعي هي خفض 
رسوم التسجيل إلى مبلغ رمزي وبالتالي متكني جميع الشباب من الدراسة« )اجلامعة2_

الطالب3_أ(.

خبرات الطالب

تشير الدراسات املرجعية إلى عيوب البنية التحتية مبا في ذلك عدم وجود مساحة كافية 
كعوامل حاسمة لها تأثير سلبي على تعلم الطالب. ويستشهد Kirdar )2017، ص 102( 
بوزير التعليم العالي السابق الذي أعلن في عام 2013 أن وزارة التعليم العالي وكلياتها 
قد تكبدت خسائر وأضراراً مادية بلغت أكثر من نصف مليار ليرة سورية )حوالي 5 ماليني 
دوالر أمريكي(. وعانت اجلامعات في مختلف احملافظات من مشاكل أدت إلى انتقال طالبها 
إلى جامعات في املدن الكبرى مثل دمشق وتشرين حيث استقبلت اجلامعة حوالي 40000 

طالب منقول من جامعات أخرى144. 
.)102 .p ,2017( Kirdar  -144
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وتفاقم  السياسية  املظالم  زيادة  إلى  التعليم  نوعية  وتدني  والرسوم  الفاسدة  التعيني 
االضطرابات السياسية مما أسفر عن 11 مليون نازح بحلول عام 1482015. 

إلى  أيضاً  أدى  النظام االستبدادي قد  أن  املرجعية  الدراسات  واقترحت مكونات هامة في 
الشباب149  حركات  هدف  دمج  في  فشل  هناك  كان  حيث  استبدادي،  عاٍل  تعليم  نظام 
املطالبة مبزيد من املساءلة الدميقراطية واإلصالح التي من شأنها تعزيز نظام تعليمي قادر 

على متكني اخلريجني في كفاحهم ضد البطالة والفساد.

فرص العمل

ليس من املستغرب اختفاء فرص العمل والتنسيق احملدود بالفعل الذي كان قائماً قبل عام 
2011 لربط اخلريجني بسوق العمل. »مت تعيني الطالب قبل عام 2011 في مؤسسات الدولة 
أو الشركات اخلاصة للعمل، ولكن ال يوجد تنسيق اليوم،« )اجلامعة7_الطالب3_ذ(، ففي 
املناطق التي يسيطر عليها النظام هناك تصور بأن هذا ينطبق بشكل خاص على أفراد 
اجملتمع السني الذين يتم جتنيدهم ]اآلن[ للخدمة العسكرية مبجرد تخرجهم )اجلامعة7_

الطالب3_ذ(. ومع ذلك تعني الهجرة اجلماعية للعاملني في بعض القطاعات مثل الرعاية 
الصحية والتعليم أن اخلريجني اجلدد في تلك القطاعات ميكنهم العثور على عمل بسهولة 
أكبر. ولكن بشكل عام، يلخص ما يلي الصورة السائدة حول قدرة توظيف اخلريجني في 

املناطق التي يسيطر عليها النظام:

الفرص قليلة جداً في الوقت احلاضر بسبب الوضع األمني واخلدمة العسكرية اإلجبارية 
حيث يتم جتنيد معظم الطالب في اللحظة التي يتخرجون فيها إال إذا هربوا إلى 
اخلارج. ويتم تتعني البعض في الوظائف احلكومية، كما ميكن للطالب األوائل في بعض 

األحيان العثور على عمل. لكن الفرص نادرة بشكل عام. )اجلامعة4_الطالب23_ذ( 

وهناك انخفاض حاد في فرص العمل في املدن بعد االنفصال عن النظام وفي املناطق التي 
التخطيط  املناطق في حالة حرب حيث ساهم غياب  وكانت هذه  ال تخضع لسيطرته. 
املركزي على املستوى اإلقليمي في إيجاد حالة كان فيها إيجاد فرص العمل بعد التخرج 
يكاد يكون مستحيالً بالنسبة للعديد من التخصصات )اجلامعة2_الوظف1_ذ(. ويتحدث 
والنقص  )اجلامعة2_املوظف2_أ(  الشديدة«  »املعاناة  عن  املناطق  هذه  في  املشاركون 
احلاد في فرص العمل محلياً حيث أغلق العديد من أرباب العمل منشآتهم )اجلامعة6_

املوظف4_ذ، اجلامعة4_املوظف7_ذ، اجلامعة4_املوظف6_أ(. وال يستطيع اخلريجون تأمني 
العمل في مكان آخر ألن املؤهالت من »املناطق احملررة ال يُعترف بها خارجها« )اجلامعة2_
املؤقتة  السورية  الوظائف في احلكومة  العمل على  اقتصرت فرص  املوظف4_ذ(. وهكذا 
)اجلامعة5_الطالب8_ذ،  والدولية  اإلنسانية  املنظمات  أو  )اجلامعة5_املوظف1_ذ، 
كانت  ذلك  ومع  اجلامعة4_املوظف6_أ(.  اجلامعة5_الطالب4_أ،  اجلامعة5_الطالب7_ذ، 
هناك وظائف للخريجني اجلدد في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وذلك بسبب هجرة 
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في  الدراسة  أن  حيث  )اجلامعة2_الطالب6_ذ(،  التركية  اجلامعات  مع  التبادل  اتفاقيات 
اخلارج في تركيا أو أوروبا كانت شائعة كمبادرات شخصية )اجلامعة4_املوظف7_ذ(. 

وللتصدي لقضية تناقص املعايير وغياب استعداد الطلبة للتعليم العالي، قدمت بعض 
اجلمعيات اخليرية برامج تعلم وسيطة على الرغم من اقتصارها على املناطق التي يسيطر 
عليها النظام. في حني مت اعتبار التمويل من املنظمات اخليرية غير موجود في املناطق التي 

ال تخضع لسيطرة النظام )اجلامعة4_املوظف1_ذ(.

ومت اإلبالغ عن مستويات رضى أعلى إلى حد ما في اجلامعات اخلاصة في املناطق التي ال تخضع 
لسيطرة النظام )اجلامعة2_الطالب7_ذ، اجلامعة5_الطالب2_ذ، اجلامعة5_الطالب6_أ، 
الطالب منخفضاً  وكان مستوى رضى  اجلامعة2_الطالب3_أ(.  اجلامعة2_الطالب10_ذ، 
بسبب »التوتر الداخلي في املناطق احملررة ونقص املوارد« )اجلامعة2_الطالب11_ذ(. وحيثما 
)اجلامعة5_ ونادرين«  »استثنائيني  تدريس  هيئة  أعضاء  إلى  تنسب  فإنها  مرتفعة  كانت 

الطالب6_أ(.

النهائي،  الفحص  إال  يحضرون  ال  الطالب  بعض  فإن  السالمة،  حول  مخاوف  وجود  ومع 
وبالرغم من أن اآلالف من الطالب النازحني داخلياً في اخمليمات استمروا في حضور احملاضرات 
األمنية  الظروف  العامة، فإن احملاضرات نفسها كانت متقطعة مما يعكس  في اجلامعات 
)املشارك 17(. وملعاجلة هذه اخملاوف، انتقلت بعض اجلامعات اخلاصة إلى مواقع ريفية أكثر 

أماناً )املشارك 1(.

بأكملها  الفترة  تصف  مساهمات  إلى  تستند  املالحظات  هذه  من  العديد  أن  حني  وفي 
بني 2011 و2017، كان هناك بعض احلديث عن التحسينات في وقت املقابالت مبا في ذلك 
فيما يتعلق باألمن )اجلامعة7_الطالب3_أ( من خالل طالب واحد قال إن الوضع اآلن »شبه 

طبيعي« )اجلامعة7_الطالب4_ذ(. 

قدرة اخلريجني على التوظيف

تشير الدراسات املرجعية الدميوغرافية إلى سيادة الشباب مبتوسط عمر يتراوح بني 17.9 
و27 عاماً. ففي عام 2009 كان حوالي 36٪ من السكان بعمر أقل من 15 عاماً مما يشير إلى 
منو في الطلب في السنوات التالية146 في الوقت الذي لم يكن فيه نظام التعليم العالي 

قادراً على استيعاب الزيادة.

وخالل الربيع العربي، ربط الطالب واخلريجون الذين شاركوا في االحتجاجات ضد حكوماتهم 
معاناتهم االقتصادية بالسياسات احلكومية االقتصادية الكلية. وتشير األدلة املتواترة إلى 
أن غالبية املشاركني في االحتجاجات في تونس ومصر واألردن واليمن كانوا شباباً عاطلني 
وكما  واالقتصادية.  السياسية  للمشاركة  فرصة  وجود  راضني عن عدم  وغير  العمل  عن 
الذي تقوده  التنمية  لكامل نظام  العربي كان رفضاً  الربيع  بأن  البعض  ذكرنا، فقد جادل 
الدولة147. وأدت التغييرات في سياسة التعليم العالي وآفاق التوظيف املظلمة وعمليات 
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اجلامعة4_الطالب12_ذ(. وفي املناطق التي ال يوجد فيها النظام، فكر العديد من الطالب 
كان  لكن  )اجلامعة5_املوظف4_ذ(.  الثورة«  يدعم  مسلم  »بلد  كـ  تركيا  إلى  السفر  في 
في  بقوا  الطالب  معظم  أن  إال  العمل،  فرص  ندرة  من  الرغم  على  أنه  مفاده  رأي  هناك 
سورية على األغلب. ويعزو البعض هذا إلى استحالة احلصول على التأشيرات )اجلامعة2_

الطالب3_أ(؛ بينما يعتقد آخرون أن السبب هو عدم االعتراف بشهاداتهم في مكان آخر، 
»فعلى الصعيد الدولي، ال أعتقد أن شهادتنا لها أي قيمة« )اجلامعة5_الطالب4_ذ(. في 
نهاية املطاف، يعتمد »بقاء الطالب في بلده أو سفره« على العثور على عمل. »إذا وجدوا 

فرصة مناسبة في بلدهم فلن يلجؤوا إلى السفر« )اجلامعة2_الطالب3_أ(.

التدريب وخدمات التوظيف وكفاءات اخلريجني

مت التأكيد على غياب وأهمية التدريب العملي في عدة مناسبات:

يشدد معظم الطالب على أن التدريب العملي ضعيف وأن الطالب ال يكتسبون خبرة 
عملية حقيقية إال بعد سنوات من التخرج. والسبب هو أنه ال يوجد نظام تدريب 
عملي خارج اجلامعة يعتمد على احتياجات الشركات باستثناء بعض اجملاالت مثل 

الطب والبترول والتدريس. )اجلامعة7_الطالب1_ذ(

واجملتمع  العامة  اجلامعات  االرتباط بني  بدى  النظام،  التي ال تخضع لسيطرة  املناطق  في 
وسوق العمل ضعيفاً بشكل خاص »ما يتعلمه الطالب يختلف عن اخلبرات واملهارات التي 
الدراسية  املناهج  إلى  النظر  ومت  )اجلامعة4_الطالب7_ذ(.  التخرج«  بعد  إليها  يحتاجون 
على أنه عفا عليها الزمن وأنها منفصلة عن االحتياجات املتغيرة للمجتمع )اجلامعة6_

بأسواق  اجلامعة  ربط  محاوالت  عن  احلديث  بعض  وجود  من  الرغم  فعلى  املوظف2_ذ(، 
العمل احمللية والدولية، إال أن عملية التوظيف بعد احلصول على شهادة التخرج تعتبر غير 

شفافة وغير عادلة بشكل عام.

وباملثل في مناطق النظام، اعتبر أن التوظيف يعتمد على العالقات مع أولئك الذين لديهم 
الصلة  ذات  االعتبارات  من  لعدد  ويخضع  )اجلامعة2_الطالب11_ذ(  احلكومة  في  نفوذ 
بعدم الكفاءة )اجلامعة2_الطالب2_ذ(، كما أن طالباً آخرين وجدوا عملية التوظيف غير 
الطالب  جهود  على  تعتمد  ألنها  اجلامعة5_الطالب8_ذ(  )اجلامعة5_الطالب6_أ،  عادلة 
)اجلامعة5_الطالب7_ذ(. ووجدت مجموعة صغيرة من الطالب في املناطق التي يسيطر 
عليها النظام )أقل من 10٪ وبشكل خاص في اجلامعة 10( أن عملية االنتقال إلى التوظيف 
منصفة وشفافة. كما وجدت نفس اجملموعة أن فرص العمل ممتازة، وهذا ما يتناقض مع 
آراء الغالبية العظمى من الطالب في املناطق التي يسيطر عليها النظام. وقد يرتبط هذا 
بسياق محدد لتلك اجلامعة بعينها والتي من الواضح أنها ال متثل االجتاه العام في البالد. 
واعتبرت فرص العمل في القطاع اخلاص »بحاجة إلى مزيد من املعرفة واملزيد من اخلبرة« 
لكن املسارات الوظيفية ]في كٍل من القطاعني العام واخلاص[ كانت غامضة وأن التعليم 

اجلامعي هو الطريق الوحيد إليها )اجلامعة10_املوظف3_ذ، اجلامعة11_املوظف1_ذ(.

أعداد كبيرة من األطباء )اجلامعة87_املوظف4_ذ( واملعلمني )اجلامعة5_الطالب4_أ(.

خدمات  تقدمي  اجلامعات  تواصل  ذلك،  بسبب  رمبا  أو  عمل  فرص  وجود  عدم  إلى  باإلضافة 
من  كل  لعبت  حيث  العمل150  إلى  الطالب  انتقال  لدعم  معدومة  أو  محدودة  توظيف 
اجلامعات العامة واخلاصة في املناطق التي يسيطر عليها النظام وغير اخلاضعة لسيطرة 
النظام دوراً طفيفاً أو معدوماً في مساعدة الطالب على الوصول إلى فرص العمل. وكان 
ينظر إلى العديد من التخصصات على أنها سيئة التوافق مع سوق العمل، واعتبر الطالب 
عملية االنتقال من التعليم العالي إلى العمل غير مقبولة بسبب »الروتني واالعتماد على 
الدعم احلكومي« )اجلامعة4_الطالب15_ذ(، وكذلك على احملسوبية والعالقات واملوافقات 
اجلامعة4_الطالب18_ذ،  اجلامعة4_الطالب22_ذ،  )اجلامعة4_الطالب254_أ،  األمنية 

اجلامعة4_الطالب17_أ(.

وكان لدى املدرسني في القطاع اخلاص آراء أكثر إيجابية إلى حد ما حول قدرة اخلريجني على 
االنتقال إلى سوق العمل سواء داخل سورية أو على املستوى الدولي، حيث يعتقد البعض 
منهم أن الطالب استفادوا من فرص »تطوير املهارات ذات الصلة« ومن »وجود صلة قوية 
بني التخصص )التخصصات( وسوق العمل« )اجلامعة8_املوظف2_ذ(. ونتيجة لذلك، كان 
االعتقاد أن الطالب كانوا على استعداد لدخول سوق العمل بعد التخرج ما لم يفضلوا 

مواصلة الدراسة العليا )اجلامعة8_املوظف3_أ(.

ويعتقد عدد من الطالب في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام أن دور اجلامعات في 
العثور على عمل كان مهماً، إال أن أغلب الطالب كانوا ينظرون إلى هذا الدور على أنه: مقّيد 
بـ »تعيني الطالب الثالثة األوائل من كل قسم« )اجلامعة2_الطالب3_أ(؛ حيث يعيق ذلك 
ندرة املشاريع والعمل اعتماداً على تخصص اخلريجني )اجلامعة5_الطالب1_ذ(؛ أو يقتصر 
على بعض التخصصات التي تعاني من نقص في املوارد البشرية )اجلامعة5_الطالب1_ذ( 
بسوق  تتعلق  تخصصات  اجلامعات  بعض  وتنفذ  الصحية.  والرعاية  التعليم  سيما  وال 
العمل. فعلى سبيل املثال تقوم اجلامعات بتدريس موضوعات أو تدريب الطالب على تقنيات 

استجابة الحتياجات محددة من أصحاب العمل )اجلامعة2_الطالب3_أ(.

التوظيف في  إلى  الطالب للوصول  اآلراء حول مساهمة اجلامعات في مساعدة  وتباينت 
أن اجلامعات قدمت  البعض  النظام بوجه عام، ويعتقد  التي ال تخضع لسيطرة  املناطق 
شهادات  وكانت  العمل«،  بسوق  صلة  »ذات  التخصصات  وأن  جيد«  حٍد  »إلى  املساعدة 
أن  آخرون  ووجد  )اجلامعة2_الطالب11_ذ(.  العمل«  سوق  إلى  سفر  »جوازات  التخرج 
القادرين  الطالب  وأن  العمل  تأمني فرص  الطالب على  اجلامعات »ال تشارك في مساعدة 

على تأمني العمل في اخلارج سوف يسافرون« )اجلامعة2_الطالب1_أ(.

ومع النقص احلاد في الفرص محلياً، كان الطالب مييلون إلى البحث عن عمل في اخلارج في 
دول اخلليج العربي وأمريكا الشمالية أو البحث عن تعليم عاٍل غالباً في أوروبا )اجلامعة4_
الطالب10_ذ، اجلامعة4_الطالب11_أ، اجلامعة4_الطالب13_ذ، اجلامعة4_الطالب21_ذ، 
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 وعلى الرغم من أن بعض التراجع العام في التسجيل قد أسفر عن زيادة فرص االختيار فيما 
يتعلق مبوضوع الدراسة والسيما في املناطق التي ال يوجد فيها النظام، فإن اختيار اجلامعة 
واالختصاص األكادميي قد أصبح اآلن أكثر تأثراً باعتبارات السالمة واألمن منه في السعي وراء 
اجلودة في أغلب األحيان. كما زادت العقبات األمنية بالنسبة لوصول الطالبات على الرغم من 

أن الطالبات يشكلن الغالبية من الطالب بعد عام 2011 بسبب هجرة وعسكرة الشباب.

عملية  في  سلباً  التحتية  البنية  ثغرات  أثرت  حيث  الرضى.  بعدم  الطالب  جتارب  ومتيزت 
العالي،  التعليم  اخللل في قطاع  ذلك  في  مبا  قائمة  أخرى  وكانت هناك مخاوف  التعلم. 
واملظالم  الداخلي،  والنزوح  الطالب،  بني  باخلوف  العام  والشعور  املستشري،  والفساد 
السياسية مع إدارة التعليم العالي، واإلرهاب املتمثل بوجود قوات األمن في احلرم اجلامعي، 
والتدهور الواسع والسريع في جودة التعليم والتي تفاقمت بسبب هجرة العقول الهائلة. 
تخضع  ال  التي  املناطق  في  اخلاصة  اجلامعات  في  أعلى  رضى  مستويات  عن  التعبير  إن 
لسيطرة النظام يجب أن يُنظر إليه على أنه انعكاس للموقف وليس كدليل على حتسن 

الظروف املادية.

في  املركزي  التخطيط  غياب  ساهم  حيث  اجملاالت  جميع  في  نادرة  العمل  فرص  وكانت   
املناطق غير اخلاضعة لسيطرة النظام في إيجاد وضع يكاد يكون فيه من الصعب العثور 
على العمل محلياً في معظم التخصصات. كما متت إعاقة تأمني العمل في مكان آخر 
النظام  لسيطرة  تخضع  ال  التي  املناطق  من  اجلامعية  باملؤهالت  االعتراف  عدم  بسبب 
والدولية  اإلنسانية  واملنظمات  املؤقتة  السورية  احلكومة  في  التوظيف  فرص  ومحدودية 

واجملاالت التي يوجد فيها طلب عاٍل مثل التعليم والرعاية الصحية.

وقدمت اجلامعات دعماً مهنياً محدوداً أو معدوماً ملساعدة الطالب على االنتقال إلى العمل. 
واعُتبرت البرامج على أنها سيئة التوافق مع سوق العمل والسيما في املناطق التي ال تخضع 
لسيطرة النظام، حيث بدت الروابط مع سوق العمل ضعيفة بشكل خاص. كما متت إعاقة 
عملية االنتقال من التعليم العالي إلى سوق العمل من خالل الروتني واحملسوبية واملوافقات 
األمنية. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان هناك أيضاً شعور بأن الطالب كانوا مستعدين بشكل 
مناسب لسوق العمل احمللي، وإن لم يكن ذلك للعمل في اخلارج حيث تتوفر املزيد من الفرص. 

وعلى العموم مييل الطالب إلى البحث عن عمل في اخلارج حيثما أمكن.

النظام،  لسيطرة  تخضع  ال  التي  اخلاصة  اجلامعات  في  والسيما  عام  شعور  هناك  وكان 
يحققوا  لم  فإنهم  احمللي،  العمل  لسوق  مناسب  بشكل  اخلريجني  إعداد  مت  بينما  أنه 
دائًما متطلبات التوظيف على املستوى الدولي: »هناك فجوة متزايدة بني خبرات الطالب 
فعلى  )اجلامعة4_املوظف10_ذ(.  العمل«  ومتطلبات  العلمية  واخلبرة  املهنية  السوريني 
الرغم من أن معظم الطالب كانوا »يفضلون السفر إلى اخلارج« )اجلامعة4_املوظف2_ذ(، 
إال أنه كانت هناك مخاوف من أن التوقعات الدولية عن قدرات الطالب السوريني قد تضررت 
)اجلامعة10_ التعليمي نتيجة احلرب  النظام  التقارير حول تدهور  بعد عام 2011 بسبب 

)اجلامعة6_املوظف1_ذ(،  صعباً  أمراً  سفر  تأشيرة  على  احلصول  كان  كما  املوظف2_ذ(، 
حتى أنه »مستحيل« )اجلامعة4_املوظف4_ذ(، باستثناء أولئك الذين متكنوا من »السعي 

.)ibid( »إلى الهجرة إلى أوروبا

في اخلتام، جتدر اإلشارة إلى أنه بينما توجد »صعوبات أساسية« )اجلامعة2_الطالب1_أ( 
وأن املؤسسات حتاول العمل في سياق يتأثر بالصراع املسلح ومقيد مبستويات عالية من 
البطالة وأزمة سبل العيش، فقد ظهر سرد إيجابي حول آفاق التوظيف من قبل الطالب 
الشعور  في  ذلك  وينعكس  النظام.  لسيطرة  تخضع  ال  التي  املناطق  من  املشاركني 
بالشعور  تأثر  رمبا  والذي  التحدي،  مستوى  إلى  االرتقاء  وموقف  الشخصية  باملسؤولية 
باستعادة  املبادرة أو التصميم املشترك في مواجهة االضطرابات السياسية والتحديات 
املتعلقة بسبل العيش كما هو موضح في االقتباسات التالية: »أنا مقتنع أن ذوي اخلبرة 
ميكن أن يثبتوا أهميتهم،« )اجلامعة2_الطالب10_ذ(؛ »ميكن للطالب من خالل العمل اجلاد 
واملثابرة تأمني العمل للتعبير عن صورة إيجابية جلامعته ... تبذل اجلامعة جهودًا على جميع 
»يثبت  )اجلامعة2_الطالب10_ذ(؛  العمل«  إلى سوق  وإرساله  الطالب  لتأهيل  املستويات 
»الطالب  )اجلامعة2_الطالب4_ذ(؛  ذهبوا«  أينما  العمل  في  جدارتهم  السوريون  الطالب 
اجليد يكون ناجحاً بشكل دائم ]في العثور على عمل[« )اجلامعة5_الطالب2_ذ(؛ و«يصبح 
الطالب ناجحاً عندما يطبق املعرفة التي اكتسبها من دراسته ويعمل بها« )اجلامعة5_

الطالب3_ذ(.

 ملخص النتائج بعد عام 2011

العامة  اجلامعات  في  كبير  حد  إلى  للمفاضلة  الدخول  امتحان  مستويات  انخفاض  مع 
اآلن ملتابعة  الثانوية مؤهالً  اجتاز االمتحان األخير للمرحلة  واخلاصة، فقد أصبح كل من 
التعليم العالي. وعلى كل حال جاء حتسن الوصول للتعليم العالي هنا على حساب اجلودة 
التي حاولت بعض اجلامعات العامة في املناطق التي ال يسيطر عليها النظام معاجلتها 

من خالل إدخال امتحان شفوي إضافي للقبول.

وحتى مع حتسن الوصول للتعليم العالي، فقد ارتفعت معدالت االستنزاف بسبب اخملاوف 
املتزايدة على السالمة الشخصية وتدهور الوضع االقتصادي مما أدى إلى زيادة الفقر واخلوف 
من االحتجاز أو اخلدمة العسكرية اإلجبارية وعدم وجود الدعم االجتماعي واملالي والنزوح 
الداخلي، وكذلك الصعوبات في تأمني الوثائق املطلوبة ]للقبول[ من املناطق التي يسيطر 

عليها النظام مشكلة بذلك عقبات جديدة.
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مقّدمة

يستند هذا القسم إلى بيانات 19 مقابلة متّ إجراؤها مع مجموعة من األكادمييني السوريني 
النازحني، ويناقش رحالت النزوح التي عاشوها، وجتاربهم في دول اللجوء، ومسائل الهوية 

املهنّية واملدنّية قبل األزمة وبعدها.
جمع  أثناء  فيها  مقيمني  وكانوا  تركيا،  إلى  نزحوا  قد  عشر  التسعة  األكادمييون  وكان 
البيانات، وجميعهم من الذكور، وميثلون 14 تخصصاً مختلفاً، معظمها في مجال العلوم 
الطبيعية، وسبق أن عملوا في ثالث جامعات حكومية في سورية، ومنهم من عمل أيضاً 
في اجلامعات اخلاصة، وهو أمر شائع في سورية، وكان بعضهم قد سعى للحصول على 
أو  يزالون يدرسون  أو العمل في اخلارج، وكانوا ال  أو فرصة للتطوير املهني  منحة دراسية 
الزمالة واملنح  املالي عن برامج  الدعم  وقف  يعملون خارج سورية في عام 2011، لكن متّ 
الدراسية. وخالل فترة جمع البيانات، كان بعض املشاركني عاطلني عن العمل، في حني لم 
تتمكن غالبية العاملني منهم من احلصول على عمل في مجاالت تخصصهم. وقد متت 

اإلشارة إلى املشاركني خالل نص التقرير باألرقام من 1 إلى 19.
ولم يغادر جميع املشاركني في هذه الدراسة سورية في عام 2011، فبعضهم غادرها بعد 
سنة أو سنتني من اندالع األزمة، في حني غادر آخرون منذ فترة قريبة جداً، حيث كانت في 
بعض احلاالت، قبل البدء بجمع البيانات بأقل من عام واحد فقط. ونورد فيما يلي ما أطلعنا 
عليه املشاركون من معلومات وشهادات حول ظروفهم وقرارهم بالنزوح، وتوقعاتهم وما 
والشعب  سورية  مستقبل  حول  وآمالهم  سورية،  مغادرة  بعد  وإجنازاتهم  عليه،  ندموا 

السوري وعائالتهم.

إفادات املشاركني في البحث

قبل اندالع األزمة: مرحلة ما قبل عام 2011
 2011 عام  في  األزمة  اندالع  قبل  ما  مرحلة  في  التأمالت  تضّمنت  للكثيرين،  بالنسبة 
ذكرياتهم حول حتقيق الرضى املهني، والشعور بالوحدة والتضامن االجتماعي، واالستقرار 
ونوع  العمل  ومكان  للمنطقة  تبعاً  التصّور  هذا  اختلف  وإن  النسبي،  واملالي  اجملتمعي 
الوظيفية. وفي الوقت نفسه، أفاد املشاركون أنه كانت هناك عالمات على حالة متزايدة 
من الشعور بعدم الرضى عن ممارسات الظلم والفساد، والتي كانت واسعة االنتشار في 

سورية في ذلك الوقت. ونورد فيما يلي عّينة من هذه اآلراء.
»وجدت نفسي في مهنة التدريس«

كان الشعور بالّرضى املهني واضحاً في إجابتني اثنتني: »لقد استمتعت كثيراً بالتدريس 
ألنني وجدت نفسي في هذه املهنة« )املُشارك 14(، و«أشعر أنه يتعنّي علّي مساعدة الشعب 
السوري. لقد ُمنحت ]الفرصة[ للحصول على الدكتوراه، لتعّلم شيء جديد والعودة إلى 

سورية لتبادل هذه املعرفة مع اآلخرين ...« )املُشارك 13(.

القسم الرابع

 إفادات األكادمييني النازحني

ميّثل النزوح القسري جملتمعات التعليم العالي شكالً آخر من أشكال خسارة األرواح، فضالً 
عن آثاره املترتبة على جودة هذا القطاع على املدى الطويل. ولقد شهدت املنطقة العربية 
أثر في األكادمييني بدرجات  التاريخ احلديث، مما  النزوح القسري في  واحدة من أسوأ حاالت 
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فقط لكافة الصفوف، لذلك اعتاد املعلم على إحضارنا إلى هذه القاعة ليعلمنا ]...[. 
كان هذا حالنا في املرحلة االبتدائية. أّما في املرحلة الثانوية، فلم يكن لدينا مدرسة 
على اإلطالق في قريتنا، لذلك كان يتعنّي علينا السير على األقدام ملسافة 5 كيلومترات 
يومياً للوصول إلى أقرب مدرسة. ]...[ أوّد أن أقول إن احلكومة لم توِل القرى االهتمام 
املناسب. وبعد أن تعّلمنا وتخرجنا من اجلامعة، بدأنا في مطالبة احلكومة بحقوقنا. 

طالبنا بافتتاح املدارس وتوفير اخلدمات الضرورية األخرى في القرية. )املُشارك 17(

وكان هناك تذكير بأزمات أخرى حدثت سابقاً في سورية، حيث قارن أحد املشاركني األحداث 
املأساوية لعام 2011 باألزمة التي اندلعت في الثمانينيات، مؤكداً على حقيقة النزوح:
في عام 1980، كانت هناك أزمة أخرى في سورية، واضطر الكثير من األكادمييني إلى 
مغادرة وطنهم، متاماً كما يحدث معهم اآلن. أعتقد أنها نفس التجربة تتكرر مرة 
الرحيل.  على  األكادمييني  من  الكثير  وأُجبر  عاماً،  ثالثني  قبل  ذلك  حدث  لقد  أخرى. 

)املُشارك 13(

الظروف التي أّدت إلى النزوح

»الشرارة انطلقت من درعا«
ذكر بعض املشاركني آراءهم في االنتفاضة نفسها. فعلى سبيل املثال، حتدث أحد األكادمييني 
الغضب(، وقد  يوم  باسم  إليها غالباً  )يُشار  درعا  والتي بدأت في  األولى منها،  املوجة  عن 
دعمت تقارير إخبارية موّسعة هذه االدعاءات: »كانت مظاهر الظلم والقمع حاضرة في 

عموم سورية، لكّن الشرارة انطلقت من درعا« )املُشارك 15(.

»بعد ذلك بدأت األسلحة في الظهور«
وصف البعض الظروف التي أّدت إلى النزوح الداخلي بالقول: »وقعت العديد من األحداث 
التي كانت تُنذر باخلطر. وكان بعض األفراد من املعارضة قد اشتروا أسلحة ... لذا، اضطررت 
إلى الرحيل« )املُشارك 11(. وقد تأّثر قراره مبغادرة سورية طواعية - بعد أخذه إجازة بدون 
راتب من منصبه األكادميي - بتدّني مستويات املعيشة: »بكّل صدق، لم أُجبر على مغادرة 
للغاية  احلياة صعبة  مما جعل  املعيشة،  تدّني مستوى  بعد  باختياري  غادرت  لقد  سورية. 
... كان هناك انخفاض في الرواتب بسبب انخفاض قيمة العملة احمللية ... وهذا هو أحد 

األسباب الرئيسية التي قررت على إثرها مغادرة سورية )املُشارك 11(.
وأشار أحد املشاركني إلى أّن عسكرة الصراع هي التي دفعته إلى اللجوء:

بدأنا نشعر أن الوضع لم يكن جيداً. كانت بلدنا تُدّمر أمامنا. في البداية، لم تكن 
هناك بنادق وال قنابل. كانت مجرد مظاهرات عادية، ولكن بعد ذلك بدأت األسلحة في 

الظهور. )املُشارك 10(

وكان هناك شعور مشترك آخر باخلسارة وعدم التصديق: »القتلة كانوا سوريني والضحايا 
كانوا سوريني« )املُشارك 14(.

»كنا نعيش في وحدة وانسجام«
حتّدث العديد من املشاركني عن حياتهم السابقة في سورية قبل األزمة بحنني، وأشاروا 
إلى التناقض الكبير بينها وبني الظروف احلالية التي يعيشونها: »... نحن ال نعيش حالياً 

باملستوى اجليد الذي كنا نعيشه في السابق...«
قبل بداية األزمة، كنت أذهب إلى العمل عادًة في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً، 
وأعود إلى البيت في الساعة الثانية أو الثالثة بعد الظهر... حيث أتناول الغداء وأذهب في 
نزهة قصيرة سيراً على األقدام مع عائلتي. كان لي منزل ثاٍن فيه مسبح في الريف. كنا 
نذهب إلى هناك لنسبح ونأكل الكباب. لقد عشنا مبرح وَسِكينة. كنا عائلة مرحة، نحب 

بعضنا البعض، وكنا سعداء. )املُشارك 14(
ويواصل املُشارك ذاته احلديث عن ذكرياته بالقول:

في السابق، كنا جميعاً نعيش في وحدة وانسجام، ولم يكن أحٌد يهتم بقومية اآلخر أو 
دينه ... كنا نعيش كعائلة واحدة. ثّم فجأة أصبحنا أعداء. )املُشارك 14(

»كنت أمتلك منزالً«
بخالف  وذلك   ،2011 عام  قبل  النسبي  املالي  االستقرار  إلى  إشارات  أيضاً  هناك  كانت 
الصعوبات االقتصادية التي عّبر عنها املشاركون بعد عام 2011: »كان لدينا مستوى جيد 
من األمن املالي« )املُشارك 14(. »كان وضعنا مستقراً للغاية في وطننا ... ثم خسرنا كل 
شيء« )املُشارك 5(. »في سورية ... كنت أمتلك منزالً وسيارة وأعمل كمدّرس في اجلامعة. 
ثّم جئت إلى تركيا، واضطررت إلى إنفاق أموالي و ... البحث في املدارس عن فرصة عمل، وال 

أدري إن كانوا سيوظفونني أم ال،« )املُشارك 10(.
»كانت مظاهر الظلم والقمع حاضرة في عموم سورية«

أعرب املشاركون في املقابالت عن استيائهم املتزايد من مظاهر الظلم والفساد التي أدت 
إلى اندالع االنتفاضة، وشعروا أنهم لم يعودوا قادرين على السكوت عن تلك الفظائع، وأن 
يتعايشوا مع واقع االضطهاد. وقد لعبت مشاهد املوت والدمار التي عاشها املشاركون دوراً 

رئيسياً في وصفهم للتجارب التالية:
لقد عانى اجلميع من الظلم والقمع إلى أن انفجرت األوضاع، فقد ضاق الناس ذرعاً 
وسئموا من األوضاع، حتى لو كان الثمن حياتهم، خاّصًة عندما أصبح األمر يتعلق 
مبسألة الكرامة ومهاجمة أطفالنا، وهي أمور لم نكن لنتحّملها، لذلك غادرنا. ]...[ 
أنواع  ]...[ وانعدمت الفرص. وكان كّل شيء يذهب إلى  فالظلم فرض على اجلميع، 

معينة من الناس، واآلخرون ال يحصلون على أي شيء إطالقاً. )املُشارك 15(

وحتّدث املشاركون عن التباين بني املناطق الريفية واحلضرية وكيف ميكن أن يؤدي ذلك إلى 
الظلم وعدم املساواة: »أنحدر من عائلة فقيرة ... نشأت في إحدى القرى واستطعت الوصول 
إلى اجلامعة رغم صعوبة ظروفنا املعيشية« )املُشارك 8(. في حني قدم ُمشارك آخر )املُشارك 

17( معلومات مفّصلة حول مسألة عدم القدرة على احلصول على التعليم في القرى152.  
بشكل عام، كان مستوى التعليم ضعيفاً جداً في القرى، فلم يكن يوجد معلمني، أو 
رمبا كان هناك معلم واحد فقط في القرية بأكملها. ]...[ كان لدينا قاعة دراسية واحدة 

152-   هذه نسخة مختصرة عن االقتباس األصلي األطول املوجود في تقرير التعليم العالي في سوريا ما قبل عام 2011.
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ألنني جئت من تركيا، وتركيا ضد »داعش«. ولم يطلقوا سراحي إاّل بعد أن أكدت لهم 
أنه ال يوجد لي أي تواصل مع تركيا، فقالوا لي، إذا ألقينا القبض علّيك مرة أخرى، فإننا 

سنقتلك. )املُشارك 4(

وبعد إطالق سراحه، علم املشارك نفسه أنه مطلوب مرة أخرى من قبل »داعش«:
بعد ذلك أخبرني بعض األصدقاء الذين كانوا محتجزين معي في الزنزانة بأن قادة ]تلك 
اجملموعة[ كانوا منزعجني جداً ... ألنهم يعرفون أنني عالم. قالوا لهم: »إذا ألقينا عليه 
القبض في أي منطقة، فسوف نقتله، ألنه لم يساعدنا في تصنيع قنبلة«. )املُشارك 4(.

وروى آخر كيف أنه في عام 2013، بعد مغادرة اجلامعة والعودة إلى قريته، احتجزه عناصر 
من »داعش«: »]كنت[ متهماً بأنني في خدمة الكفار«. وبعد خمسة وأربعني يوماً متّ نقلي 
حلضور »دورة التوبة« ألنه لم يكن هناك أي دليل على صّحة ادعائهم، والذي لو ثبت كان 
أيام. وعندما متّ  زيارة عائلته ملدة 3  ميكن أن يعاقب عليه باإلعدام. وقبل بدء الدورة، طلب 
منحه التصريح الالزم هرب إلى تركيا. ولكنه عانى من العديد من األحداث الصادمة نفسياً 
قبل الهروب مبا فيهاّ القبض على العديد من أفراد عائلته: »متكن أخي األكبر من الفرار، لكن 
ابنه ال يزال محتجزاً عندهم. وُقتل أخي األصغر الذي كانت لديه عائلة مكونة من خمسة 

أطفال، وقامت »داعش« بتصويره في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها.« )املُشارك 19(
»اغتيل اثنان من األكادمييني«؛ العيش في خوف.

أدى احتمال تعّرض أحد املشاركني لالعتقال الفوري إلى اتخاذه قرار الفرار من سورية بعد 
مرور عام واحد فقط على اندالع النزاع:

في عام 2012، متّ إبالغي بأنه يتوجب علّي مراجعة أحد فروع اخملابرات بسبب تقرير يفيد 
بأنني أنتقد الظلم الذي تعّرض له الطالب واألكادمييني. استغرق األمر ليلة واحدة فقط 
للتفكير، ثم اتخذت قراري مبغادرة املدينة على الفور. كان الوضع األمني خطيراً للغاية، 
وكانت رقعة االحتجاجات واملظاهرات تتسع بسرعة مثل بقعة الزيت. تلقينا أنباءً حول 

اعتقال عدد من األكادمييني من جامعتنا ... كما متّ اغتيال اثنني منهم )املُشارك 2(.

بعد النزوح الداخلي، اضطر أكادميي آخر وعائلته إلى مغادرة سورية: 
كنت حتت املراقبة بشكل غير رسمي. كتب شخص ما تقريراً يقول فيه إنني أنتقد 
اجليش ... أو أنتقد الرئيس ... رمبا كان هذا الشخص أحد طالبي، لذلك متّ استدعائي من 
قبل أحد فروع األمن العسكرية للتحقيق معي. لدينا العديد من هذه الفروع، رمبا 15 أو 
16 فرعاً... إذا دخلت أحدها ومتكنت من اخلروج منه فهذا يعني أنه »انفتحتلك طاقة من 
السما« – أي أنك بُعثت إلى احلياة من جديد. هذا ما شعرت به عندما متّ إطالق سراحي ... 

قلت لزوجتي: »علينا أن نستعد للمغادرة« )املُشارك 7(.

وباملثل، استدعى املشارك 9 إلى ذهنه ما يلي:
لسوء احلظ، حتى مجرد اجلدال الشخصي ميكن أن يؤدي إلى االعتقال، لذلك إذا اختلفُت 
مع شخص ما، فقد يشي بي إلى السلطات ويتهمني بدعم اإلرهابيني. وإذا كنت أيضاً 

»أُطلقت علّي النار، لكن اهلل أنقذني«؛ البقاء والصراع.
حتّدث البعض عن تعّرضهم للحصار والقصف والتحقيق. ورووا قصصاً عن حاالت االرتباك 

والعنف ومعجزة البقاء على قيد احلياة.
كان منزلي يقع في إحدى املناطق الريفية التي سيطر عليها اجليش السوري احلر، 
املّرات سقطت قذيفة  أنه في إحدى  الوقت، حتى  القصف لفترة من  وعشت حتت 
تركت منزلي وعشت في  احلياة معجزة. لذلك  بقائي على قيد  بالقرب مني، وكان 

املناطق التي كانت حتت سيطرة النظام. )املُشارك 5(

واستذكر مشارك آخر كيف أصبح اجلميع عرضة للتحقيق واالعتقال: »كنت ذات مرة مع 
أنقذنا. وفي مرة  النار علّي، لكن اهلل  إطالق  ومتّ  رأسي،  عائلتي في سيارتي وفي مسقط 
أخرى، متّ إيقافي على أحد حواجز التفتيش للتحقيق، وكانوا على وشك اعتقالي )املُشارك 
15(. وحتّدث مشارك آخر عن التجربة املرعبة التي مّر بها وكادت أن تودي بحياته: »دخلت 
مجموعة من األشخاص امللثمني إلى منزلي، واختطفوني وأخذوا سيارتي. لقد كانت جتربة 
مرعبة جداً. فقد ضربوني وأخذوا بندقية وأطلقوا النار فوق رأسي لبّث الّرعب في نفسي« 

)املُشارك 19(.
بعد عدم قدرته على مغادرة سورية في مرحلة مبكرة بسبب »الظروف الشخصية«، شهد 
أحد املشاركني سلسلة من األحداث الصادمة نفسياً مبا في ذلك وفاة العديد من زمالئه، 
والقصف الذي تعّرضت له جامعته، وصعوبات في الوصول إلى العمل أو استئجار منزل في 

املناطق األكثر أمناً، إلى جانب تهديدات بالتحقيق واالعتقال.
توفي الكثير من زمالئي وكان لهذا تأثير مدّمر في نفسي. كان كثيٌر منهم يعيشون 
في املناطق الريفية حيث اندلعت األزمة، لذلك لم يتمكنوا من الذهاب إلى عملهم 
وتكراراً  ألن املواصالت والظروف األمنية كانت صعبة للغاية، وكانوا يتعّرضون مراراً 
للتحقيق من األجهزة األمنية، حيث كانت اخملابرات غالباً ما تعتقل األشخاص في تلك 
املناطق الثائرة. لذلك كان يتعنّي على الكثيرين منهم االنتقال إلى مناطق أكثر أمناً أو 
أماناً. ولم يكن ذلك سهالً، فأسعار إيجار العقارات بدأت في االرتفاع لدرجة أن احملاضر 
في اجلامعة قد يضطر إلى دفع راتبه كّله أو حتى أكثر من ذلك ليسدد قيمة اإليجار. 
لذلك كان الوضع سيئاً للغاية بالنسبة لهؤالء الناس ]...[. لقد تضررنا جميعاً وبشدة. 
]...[ وفي العديد من احلاالت، كانت القذائف تسقط داخل اجلامعة، وقتل الكثير من 
الطالب نتيجة لذلك. وبالطبع لم يكن مصدر هذا القصف معروفاً. باإلضافة إلى 

ذلك، تعّرض الكثير من الطالب لالعتقال )املُشارك 9(.

»إذا ألقينا القبض عليه فسوف نقتله«
وصف بعض املشاركني عمليات االعتقال التي قامت بها الفصائل اإلسالمية بأنها كانت 
»ملدة  »داعش« في عام 2015  قبل  املشاركني من  أحد  اعتقال  متّ  ومتكررة، حيث  منتشرة 
10 إلى 12 يوماً«. وكان قبل اعتقاله قد أمضى بعض الوقت في تركيا، مما جعله تلقائياً 

مشتبهاً به:
لم يقدموا دليالً... لكن »داعش« أخبرتني بأنني مذنب. وعندما سألتهم ملاذا، قالوا 



8889

»كان ذلك في معظمه من أجل مصلحة أطفالي ألن مستقبل البالد بدا غامضاً«
الدولة  للحياة في  اإليجابية  بالصورة  أيضاً  بالهجرة  قراره  تأثر  املُشارك 11 كيف  ويصف 

التي قصدها:
أعطاني بعض أصدقائي صورة إيجابية للغاية عن احلياة في ]...[ ... والحظت أّن الوضع 
في سورية كان أبعد ما يكون عن االستقرار، لدي طفالن ... كانت الهجرة إلى أوروبا 
متاحة. على الرغم من أنني كنت أطمح في احلصول على فرصة عمل أفضل، وليس 
بالضرورة االنتقال إلى أوروبا، كان ذلك في معظمه من أجل مصلحة أطفالي، حيث 

بدا مستقبل البالد غامضاً. )املُشارك 11(

وكان مشارك آخر يدرس الدكتوراه خارج سورية عندما اندلع الصراع. وقد انخرط في الثورة منذ 
بدايتها، ثم قرر االنتقال إلى بلد آخر من أجل أن يكون أقرب إلى سورية والناشطني السوريني.

املشاركة املدنّية والسياسّية

»ال أستطيع االنتماء إلى أّي منهم«
وعقب مغادرته البالد بعد عامني من بداية األزمة، روى أحد املشاركني كيف أن قراره كان 
بسبب عدم القدرة على االنتماء إلى البيئة االجتماعية والسياسية املتغيرة: »ال أستطيع 
أن أنتمي إلى أي طرف منهم ]الفصائل املتحاربة[ ... ال أعرف من هم أصدقائي، ومن هم 
أعدائي ... ال أستطيع املشاركة، ال أستطيع أن أكون مع النظام. بالتأكيد ال ...« )املُشارك 1(.
وعانى املشاركون من أمثال هذا الشخص من عدم الثقة بجميع أطراف الطيف السياسي.

يسألونك »أين سالحك؟« ]يضحك[ »أي سالح؟« تقول لهم »األسلحة التي أعطاكم 
... وعندما تذهب إلى اجلانب اآلخر، إلى  أبيع السالح!  أنا مدرس، لن  إياها النظام.« 
قوات النظام ... يقولون إنك من املعارضة، أنت ضدنا. ]…[ لم أجد لي مكاناً في ظل 

هذه احلالة. لذلك قررت املغادرة )املُشارك 1(.

وال ميكننا هنا وضع أية افتراضات حول طبيعة الوالء السياسي لألكادمييني النازحني.
اضطررت إلى مغادرة سورية ألنني ال أتفق مع مبدأ العمل العسكري وأنا غير مقتنع 
بهذه احلرب، وأعني هنا كال اجلانبني. ال أريد أن أقاتل مع أّي من الطرفني. لن أحارب أو 
أؤيد أّياً من اجلانبني، ولم أتدخل أبداً ]...[ لم أشارك أبداً في أيٍّ من ذلك، ولم أكن في 

صّف أيٍّ من اجلانبني، لذلك كنت محايداً. )املُشارك 8(

»ال ينبغي ألحد أن يدعم حكومة تقتل شعبها«
عّرضهم  مما  عالنية،  للنظام  معارضتهم  عن  عبروا  الذين  املشاركني  من  عدد  هناك  كان 
ألخطار جسيمة. وقد استذكر أحد املشاركني كيف أدى موقفه املناهض للحكومة إلى 

خسارته األصدقاء، حيث أوقفوا أي شكل من أشكال التواصل معه.
عندما استولت اخملابرات على مكتبي في الكلية، قاموا مبصادرة كافة أشيائي، مبا في 
ذلك محفوظاتي الشخصية، وأعلنت إدارة الكلية املوالية للنظام أنني أصبحت منشقاً 

من مدينة تقع حتت سيطرة املعارضة، فقد يشّكل هذا بحّد ذاته سبباً كافياً العتقالي. 
)املُشارك 9(

املشاركني  أحد  غادر  فقد  واحد.  مصدر  من  أكثر  من  أحياناً  يأتي  باالعتقال  التهديد  كان 
سورية في عام 2014 »ألن حياته أصبحت مهددة من قبل النظام وجيشه واجلهاديني في 
آٍن معاً«. واعتبر أن سبب ذلك يرجع إلى أّن بيته كان يقع في إحدى »املناطق احملررة«، وكان 

يعمل في منطقة يسيطر عليها النظام:
وأنت  النظام،  أتباع  من  »أنت  اجلهاديون:  لي  قال  وعائلتي،  منزلي  إلى  عدت  عندما 
جاسوس« ... وعندما عدت إلى مكان عملي في اجلامعة ... قال لي جيش النظام: »أنت 

جاسوس ومتعاون مع اجلهاديني«. )املُشارك 12(

وعندما أصبح النزاع أكثر عنفاً، اضطر إلى احلّد من تنقله بني املنطقتني. وفي عام 2013، 
قرر البقاء قريباً من مكان عمله، إال أنه لم يتمكن من زيارة عائلته، لذلك قرر الرحيل. وكان 
قراره بالفرار قد تأثر أيضاً باعتقال شقيقه وابن عمه وابن أخيه، والذين أخبروه بالفظائع 

التي تعّرضوا لها في أحد السجون احلكومية:
بتعليقهم  قاموا   ... يصدق.  ال  أمر  إنه  السجن.  داخل  مبعاناتهم  أقاربي  أخبرني 
ثماني ساعات.  إلى  ملدة تصل  ومعّلقني  السقف،  إلى  أيديهم مشدودة  كاألغنام، 
وعندما يفّكون وثاقهم، كانوا يسقطون على األرض دون حراك. كانوا يصعقونهم 
بالكهرباء ويطفئون السجائر في أجسادهم، وال تزال الندوب واضحة على ذراعه ... 
كما منعوهم من النوم ... وتوفي بعض السجناء أمامهم ... كان الطعام املتوفر قليالً 
املاء للشرب، كانوا يعطونهم  الكثير من  إلى  الصيف عندما يحتاجون  جداً. وفي 

حوالي 200 مل في اليوم. )املُشارك 12(

وأفاد املشارك نفسه إلى أنه كان هناك أيضاً شعور عارم بعدم األمان في املناطق احملررة، 
وأنه واجه وأسرته »حاالت تهديد«، واضطروا إلى »دفعنا املال لبعض امليليشيات ليتركونا 

وشأننا، وجتنُّباً لالختطاف أو السرقة باإلكراه« )املُشارك 12(
كما قرر بعض املشاركني املغادرة في نهاية املطاف ألنهم كانوا غير قادرين على االستمرار 
في تأجيل اخلدمة العسكرية اإللزامية فترة أطول بعد إكمالهم مرحلة الدراسات العليا.

»توقفوا عن دفع راتبي«
منها  عانوا  التي  املالية  الصعوبات  أثرت  سورية،  خارج  املقيمني  للمشاركني  وبالنسبة 
نتيجة لقرارات إلغاء منحهم الدراسية، والتي جاءت أحياناً كنتيجة ملوقفهم السياسي 

من الثورة السورية، في قرارهم بعدم العودة إلى سورية.
الثورة السورية بعد اندالعها، شأني شأن الكثيرين غيري. في  كان لي موقف من 
السنة األخيرة، توقفوا عن دفع راتبي. ولم يدفعوا لي شيئاً بعدها. وفي عام 2014، 
بتغرميي  أبلغتني اجلامعة ]…[ بأنهم اتخذوا قراراً  جئت إلى ]…[. خالل تلك الفترة، 

مبلغاً كبيراً من املال ألنني لم أعد إلى وظيفتي )املُشارك 18(.



9091

ال يوجد قرار دولي بشأن كيفية إنهاء هذه املسألة في سورية. وال يستطيع السوريون اليوم 
فعل أي شيء ... إذا وقفنا في صّف الثوار، فإنهم يعملون حتت حكم جهات خارجية، وإذا 
وقفنا في صّف النظام، فإن السلطة في دمشق أيضاً حتت سيطرة جهات أخرى مثل 
روسيا وإيران والشيعة الذين يدعمونها في كافة أنحاء العالم، ورمبا بعض الدول الغربية. 

)املُشارك 14(

»التعليم فقط ميكن أن مينحهم فرصة ملستقبل أفضل ويبعدهم عن خطر اإلرهاب«
هناك مناهضة قوية لألصولية اإلسالمية في كافة إفادات املشاركني، باإلضافة إلى إدراك 

شامل ألبعاد األضرار التي تلحق باألجيال نتيجة لعرقلة التعليم.
»لقد أثرت احلرب بشكل سيء جداً على تعليم جيل كامل، وأّدت إلى تدهور حياة الناس 

وإفساد عقولهم، وإلى الفقر. لقد متّ تدمير جيل بأكمله )املُشارك 8(.

وفي  املتطّرفة.  »داعش«  عقيدة  مواجهة  في  التعليم  دور  املشاركني  من  العديد  وناقش 
الوقت نفسه، شعر من يقاومون هذا الفكر بالتهديد الشخصي على حياتهم من قبل 
املتطرفني اإلسالميني، حتى لو كانوا يعيشون في ]...[، وذلك في أعقاب حدوث العديد من 
حاالت االغتيال ذات الصلة في البالد. »جتذب داعش هؤالء الشباب، ويعود سبب جناحها في 
ذلك إلى أن الشباب غير متعّلم. إذا قمنا بدورنا ]كمعلمني[ فيمكننا وضع حدٍّ لداعش« 

)املُشارك 16(.
كل ما نحتاجه هو تثقيف الناس ليتمكنوا من العيش ... ال أريد أن يكون شباب بلدي من 
اإلرهابيني، والتعليم فقط ميكن أن مينحهم فرصة ملستقبل أفضل ويبعدهم عن خطر 
اإلرهاب، والتعليم هو السبيل الوحيد حملاربة هذه العقائد ]...[. ما حدث في بالدنا هو أّن 
داعش متكنت من الظهور هناك بسبب األمّية، وإذا لم تفهم اإلسالم بشكل صحيح فمن 

السهل أن تسير في االجتاه اخلاطئ. )املُشارك 17(
أنا مسلم، وداعش تعطي انطباعاً سيئاً جداً عن اإلسالم ... نأمل أن يفهم أصدقاؤنا 

األوروبيني أّن اإلسالم احلقيقي هو ضد اإلرهابيني ويحارب فكر داعش. )املُشارك 17(

كما كان هناك انتقاد جلودة التعليم في املدارس اخلاصة بالالجئني السوريني في ]...[ وعدم 
اهتمام احلكومة بهذا األمر:

وجدنا حوالي 260 حالة تزوير في شهادات معلمي املدارس. وقد أبلغنا احلكومة ]التركية[ 
بهذا األمر، لكنها لم حتّرك ساكناً. وهؤالء املعلمون يعلمون أوالدي ]...[. أعتقد أن طالبهم 
سينضمون إلى داعش ألنهم لم يحصلوا على مستوى جيد من التعليم. ]...[ هذه قنبلة 
على وشك االنفجار. أنا أفهم حقيقة هذا الوضع ألني أدرّس في املدارس واجلامعات، وزمالئي 

يشعرون بالشيء نفسه حول هذا الوضع. )املُشارك 16(

وشعر بعض املشاركني بأن سالمتهم الشخصية ال تزال مهددة في دول اللجوء. فعلى سبيل 
املثال، أفاد املُشارك 7 بأنه »... هنا أيضاً ]في ...[ بعض األشخاص املعارضني لداعش ليسوا في مأمن. 
لقد قتل بعضهم بالفعل، أظن أنك قد سمعت عن وقوع العديد من حاالت االغتيال. )املُشارك 7(

]…[ وقام أصدقائي الذين يعيشون في املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، والذين كنت 
أتواصل معهم من خالل »الفيسبوك« وما إلى ذلك، بحظري خوفاً من النظام. )املُشارك 2(

ودفعت املظاهر الوحشية والهمجية للنزاع هؤالء الرجال إلى الرحيل العتبارات أخالقية 
ولعدم قدرتهم على الوقوف كمتفّرجني.

إذا التزمت الصمت، فأنت آمن، وال تسبب أي ضرر ألي شخص، أو أي طرف. لكن على سبيل 
املثال، بالنسبة لشخص مثلي، فأنا مثّقف جداً، ومن الطبقة املثقفة اخمُلتارة ]هكذا وردت[، 

وال ينبغي أن أظل صامتاً. لذلك غادرت )املُشارك 7(
ألني صاحب درجة علمية عالية، ال أستطيع التعامل مع هذا النوع من الرجال - عقليتي 

مختلفة عن عقليتهم. لذلك اضطررت إلى مغادرة سورية )املُشارك 12(.
ال أستطيع رؤية املدنيني وهم يقتلون وأظل صامتاً. أحياناً كنت أحتدث عن ذلك مع طالبي 
أثناء احملاضرات. قال لي أحد الطالب: »أنت تضحي بحياتك عندما تقول مثل هذا الكالم«. 

)املُشارك 15(

أحد  منعت  السجون  في  ماتوا  والذين  اعتقالهم  متّ  الذين  أولئك  مع  املهنية  الزمالة  إن 
املشاركني من التزام الصمت:

من وجهة نظري، ال ينبغي ألحد أن يدعم حكومة تقتل شعبها. لقد متّ اعتقال بعض 
احملاضرين ألنهم انتقدوا الوضع األمني فقط، أو ألنهم كانوا ضد إطالق الرصاص احلّي على 
الناس خالل املظاهرات السلمية في بداية األزمة. وبعض احملاضرين الذين مت اعتقالهم ماتوا 
في السجون. لقد كانوا محاضرين مشهورين من ذوي السمعة الطيبة. وقد يكون البعض 

اآلخر جنا من االعتقال، ولكنهم ُقتلوا خارج اجلامعة بسبب آرائهم. )املُشارك 9(

»ليست هذه الثورة التي أريد أن أكون جزءاً منها«
رغم دعمهم احلركة الشعبية التي حتّدت سلطة األسد في البداية، أعرب بعض املشاركني 

عن خيبة أملهم بسبب املنحى الذي بدأت الثورة في اتخاذه الحقاً.
بدأت أشعر قبل سنتني بأن هناك خطأ ما ... ليست هذه الثورة التي أردت أن أكون جزءاً 
منها، والتي عملت بجدٍّ من أجلها. كان يتعنّي علّي أن أحمي ثورتنا. هذا ... سبب وجودي 
هنا: حملاولة التأثير في آراء اآلخرين من خالل رأيي. وحلسن احلظ، هناك الكثير من اجملموعات، 
والكثير من الزمالء يثقون بي، ألنني ما أزال حتى هذه اللحظة مستقالً سياسياً. أنا ال 

أنتمي إلى أية جماعة سياسية. )املُشارك 13(

»جميع دول العالم ساهمت في تأجيج الصراع السوري«
عّبر املشاركون عن مخاوفهم حول انخراط العناصر الفاعلة عاملياً في الصراع السوري. »لقد 
ساهمت جميع دول العالم في تأجيج الصراع السوري، هذه حقيقة: روسيا والواليات املتحدة 
وأوروبا وتركيا واململكة العربية السعودية وإيران. كل دولة من دول العالم تلعب دوراً ما في سورية 
)املُشارك 12(. »أرى احلرب السورية كحرب عاملية ثالثة، لكنها على التراب السوري، حيث تلعب 

كل دولة دوراً ما، والشعب السوري هو الضحية الوحيدة. هذا هو الواقع »)املُشارك 15(.



9293

العربية، لكنها كانت وظائف بال عقود عمل أو حقوق أو حتى وثائق رسمية للمحاضرين 
... أعيش هنا مع أوالدي وزوجتي ووالدتي وأخواتي... كان االنتقال صعباً للغاية، وتكاليف 
املعيشة مرتفعة جداً بالنسبة لنا، وعملت وفقاً لنظام الساعات لعدة أشهر. )املُشارك 5(

وروى املُشارك 4 قصة مشابهة حول فشله في العثور على عمل في جامعة سورية حديثة 
اإلنشاء في الدولة التي جلأ إليها، ليكتشف فيما بعد أنها عملية احتيال:

قبل أن أهاجر إلى هنا، أخبرني بعض األصدقاء عن افتتاح جامعها اسمها »اجلامعة 
احلرة«، وأنها تسعى إلى تعيني محاضرين. لكن لألسف، رأيت فقط مجرمني ولصوصاً 

هناك. )املُشارك 4(

وفي حالة أخرى، عّبر املشاركون عن شعورهم بأنهم كانوا محاصرين أو عالقني في مكان 
واحد. فعلى سبيل املثال، أشار أحدهم إلى أنه ال يستطيع السفر حالياً ألنه »ليس لدي 

جواز سفر أو إقامة في تركيا« )املُشارك 18(.
»ال أستطيع العيش كالجئ«

رفض العديد من املشاركني أي ارتباط بصفة الالجئ، وشعروا باخلسارة الشخصية املرتبطة 
وبأنهم عدميو  اجتّثت من جذورها،  بأنهم كشجرة  األزمة. وشعر بعضهم  قبل  بهويتهم 
اجلنسية ومنبوذون. ويبدو أن هذه املشاعر تنبع من الرغبة في احلفاظ على احترام الذات وجتّنب 
املزيد من جتارب الشعور بالتبعية والعجز التي تنطوي عليها صفة الالجئ. لكن هذا الرفض 
كان مرتبطاً أيضاً بقضايا االنتماء، إلى جانب الظروف املعيشية الصعبة للغاية )خاصة في 

اخمليمات(، وظروف احلياة )الصعوبات املالية، والتأشيرة العائلية، وتعليم األطفال(:
ال أستطيع أن أعيش كالجئ ... بالنسبة لي، إن أسوأ شيء ميكن أن يواجهه اإلنسان ليس 
املوت، وال الفقر، ال، بل أن يكون الجئاً ... كشجرة بال جذور، أشعر أنني »مقطوع من شجرة«. 
ال أستطيع أن أحترم ذاتي ... أشعر ... أني قد خسرت شيئاً ما، في كل مرة عندما أذهب في 
رحلة، أو نزهة ... فقط عندما ألقي محاضراتي أنسى هذا الواقع. فقط عندما أحاضر وأنظر 
في وجوه الطالب، أنسى ذلك ... لكن عندما أغادر قاعة احملاضرات ]يضرب يده على ركبته[ 

أصبح الجئاً مرة أخرى. )املُشارك 1(
سأكون صادقاً معك، الالجئون كاملاشية، يأكلون ويشربون وينامون فقط. فهم ال يحصلون 
على عمل جدير باالهتمام. ولكن ماذا تريد مني؟ أن أظّل في اخمليمات، فقط ]…[ أظل في 

البيت؟ ال، أنا أفضل العمل ألن لدي أهدافاً أسعى لتحقيقها. )املُشارك 4(

وعّبر كلٌّ من املشارك 5 واملشارك 14 عن شعورهما العميق باحلزن واخلسارة. »حالياً، أنا واحد 
من بني العديد من األكادمييني السوريني الذين يعانون هنا. نحن جميعاً مدمرون وحزينون 

للغاية )املُشارك 5(.

راٍض عما  راٍض عن وضعي الشخصي، ولست  بالرضا. لست  بشكل عام، ال أشعر 
يجري في سورية. لكن ليس باليد حيلة ... لدي أطفال ... كانوا طالباً متميزين في 
املدرسة، ولكن نظراً للوضع احلالي، لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. )املُشارك 14(

الهوية املهنّية في دول اللجوء
الطريق إلى اللجوء

كانت هناك صعوبات كبيرة في إيجاد الطريق املناسب الذي سيسلكه الشخص إلى دول 
املغلقة. وساهمت  أو  للرقابة  اخلاضعة  احلدود  عبر  التنقل  األكادمييني  على  وكان  اللجوء، 
التكلفة املادية لتهريب وجتميع أفراد األسرة في البلد املضيف في تفاقم الصعوبات املالية 

القائمة أصالً.
دخلُت بشكل غير قانوني بعد أن قمت بدفع املال للمسؤولني الفاسدين الذين يسيطرون 
على احلدود من كال اجلهتني: الفصائل السورية املسلحة وحرس احلدود ... دفعت 3000 دوالر 
أمريكي عني وعن زوجتي وطفل واحد. كان لدي حوالي 10,000 دوالر أمريكي في ذلك الوقت، 
وكان ذلك كّل ما أملك. وباستخدام املال املتبقي متكنت من االستقرار واستئجار منزل، 

وهكذا )املُشارك 8(.

وحتّدث الكثيرون عن أنهم كانوا يأملون في البداية أّن النزوح سينتهي بعد أقل من عام. 
وقبل سعيهم إلى اللجوء، حاول البعض احلصول على وظيفة في دول أخرى:

غادرت سورية إلى إحدى الدول اجملاورة في بداية عام 2013 على أمل أن تهدأ األمور 
ألنني لم أستطع  ... كان هذا قراراً خاطئاً  الوطن  إلى  العودة  بعد عام وأمتكن من 
]...[ كانوا بحاجة إلى أشخاص للقيام بعمل ما، ولكن مبجرد  العثور على وظيفة 
تكن  ولم  الوظيفي  باألمن  أشعر  لم  لذلك  إليهم.  احلاجة  تنتفي  العمل  إجنازهم 

هناك ضمانات أو تطمينات لي. )املُشارك 3(

وبعد مضي عام واحد على إقامته في البلد األول الذي نزح إليه، نصح البعض املشارك 7 مبا يلي:
احلياة في تركيا أفضل بكثير، وحتى الدخل هو نفسه. باإلضافة إلى ذلك، ميكنك 
احلصول على اجلنسية بعد خمس سنوات من العمل ]...[. عندها، بدأ جميع السوريني 

يشعرون بضرورة السعي للحصول على جنسية أخرى. )املُشارك 7(

نصيحة  على  بناًء  ولكن  أوروبا،  إلى  للوصول  البحر  بعبور  اجملازفة  في  آخر  أكادميي  وفّكر 
أصدقائه الذين قاموا بهذه الرحلة اخلطيرة، غّير رأيه وقرر اإلقامة في تركيا بدالً من ذلك:
زرت العديد من املدن واجلامعات ... على أمل العثور على عمل. ولكن خالل السنة 
األولى كان من الصعب جداً العثور على أي فرصة. ثّم طلبت من عائلتي اجمليء إلى 
هنا ألن الظروف كانت تزداد سوءاً في سورية، وكنت أخشى أن تقوم داعش باالنتقام 
والسفر  القوارب  أحد  ركوب  قررت  ذلك  بعد   ،]...[ احلدود  إغالق  يتّم  أو  عائلتي،  من 
... ألن الزمالء في أوروبا قالوا لي إنه ال توجد وظائف هناك،  ... ثّم ترددت  إلى أوروبا 

وسأسكن في اخمليمات واخليام. لذا ... قررت أن أحاول مجدداً هنا. )املُشارك 19(

ولكن التجربة التي مّر بها أحد املشاركني جعلته يشعر بخيبة األمل وبأنه متّ تضليله وخداعه.
سمعت من بعض األصدقاء أن هناك جامعات تدرّس السوريني، لذلك أتيت إلى هنا. لكن في 
الواقع لم يكن هذا صحيحاً. لم يكن هناك سوى جامعة واحدة تدرّس بعض املواد باللغة 
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فتور احلماس للعودة
بدا أّن هناك فتوراً في احلماس إلى العودة واملشاركة في إصالح التعليم العالي والنشاط 

السياسي داخل سورية:
]2015[، أعتقد أنه كان ذروة التغيير في نظام التعليم العالي ... لم أمتكن من الذهاب 
إلى اجلامعة ألنه كان هناك خطر على حياتي. قال لي بعض الزمالء من داخل األقسام 
»أين تظن أنك ذاهب؟ أنت مطلوب!«، وذلك ألنني كنت ناشطاً لعامني أو ثالثة، حتى أنني 
ظهرت على شاشة التلفاز ذات مّرة. أجريت اتصاالً ]هاتفياً[ مع بعض الطالب، كانت 
هناك وثائق ضدي معدة مسبقاً. طلبوا مني بإحلاح أال أعود إلى اجلامعة. )املُشارك 13(

وظّل مشارك آخر على اتصال وثيق مع طالبه في سورية:
باإلضافة  البحثية،  أوراقهم  وتدقيق  مراجعة  في  املساعدة  مني  بعضهم  طلب 
إلى تنقيح بعض األوراق. وطلب مني طالب آخر مراجعة خططه البحثية لدرجتي 

املاجستير والدكتوراه، وذلك نظراً لثقته بخبرتي كمحاضر جامعي. )املُشارك 15(

الطالب  مع  العمل  من  ومتكن  حلب،  إلى  بالعودة  املشاركني  أحد  خاطر   ،2014 عام  وفي 
مجدداً ولكن بشكل مستقل، دون االنتماء إلى أي جامعة: »بدأت بتدريس الطالب بشكل 
الفرار  مستقل. ولكن مرة أخرى أحسست بأن النظام كان يتجسس علّي، وأُجبرت على 
مجدداً« )املُشارك 14(. وقد وّجهت له الدعوة أيضاً إللقاء محاضرات في جامعة تقع في 

إحدى املناطق احملررة، ولكنه لم يكن راضياً عن تلك التجربة:
وجهوا لي الدعوة إللقاء محاضرة، لكن الظروف لم تكن مناسبة، واألمر ليس بهذه 
السهولة، ألنني أعتقد أنه إذا لم يشعر احملاضر باحلرية والراحة، فال ميكنه تقدمي أي 

شيء لطالبه. )املُشارك 14(

»كانت اللغة مشكلة كبيرة بالنسبة لي«
شّكلت حواجز اللغة عائقاً رئيسياً من الناحية املهنية، والسيما في املراحل املبكرة من االنتقال 
إلى دولة اللجوء: »كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي أن أدرّس باللغة اإلجنليزية ... ولكن اآلن، 
التركية  باللغة  بإلقاء محاضرتي  حالياً  أقوم  األحيان،  بعض  وفي  بذلك.  القيام  من  متكنت 
)املُشارك 1(. وكان هذا هو احلال بالنسبة للطالب واألكادمييني على حدٍّ سواء. »أكثر املشاكل 
أنهم  من  الرغم  وعلى  واللغة.  االندماج  هي  السوريني[  الطالب  لغالبية  ]بالنسبة  شيوعاً 
يحّضرون المتحان »التومر«153،  أو اجتازوه بالفعل، فإنهم ما زالوا يجدون صعوبة في اتقان اللغة 
... ومشكلة اللغة وصعوبات االندماج هي من املشاكل الرئيسية بالنسبة للكثيرين« )املُشارك 
6(. كما كان على الطالب األكراد اتقان أربع لغات في آٍن معاً، وهي الكردية والتركية والعربية 

واإلجنليزية.
اتصال  كوسيلة  اإلجنليزية  اللغة  باستخدام  التدريس  األكادمييني  من  العديد  اتخذ  وقد 

تعليمية استراتيجية لتأمني وظيفة.

153-  هو امتحان للغة التركية يقابل امتحان التوفل في اللغة اإلنكليزية.

»احلياة في اخمليم مريعة«
عند نزوحهم داخلياً في عام 2011، عاش املُشارك 17 جتربة احلياة في مخيم بالقرب من 
احلدود التركية، حيث وصفت الظروف املعيشية هناك بأنها ال تطاق سواًء بالنسبة للكبار 

أو األطفال: 
الوحل  من  هناك  األطفال  عانى  األمر.  حقيقة  وأعرف  مخّيم  في  بنفسي  عشت 
والظروف القاسية. إنهم يستحقون على األقل أن يتعلموا، وأن يكون لديهم معلمني 
ملساعدتهم ... أؤكد لك أّن احلياة في اخمليم مريعة. عندما يتساقط الثلج يكون في 
كل مكان، وال توجد تدفئة. وال توجد مياه صاحلة للشرب وال دورات مياه. )املُشارك 17(

»مهنتي هي حلمي«
بالهوية  باالعتزاز  واضح  شعور  على  املقابالت  في  املشاركني  من  الكثير  إجابات  انطوت 
األكادميية: »أستمتع بالعمل في جامعة ]…[، ألنني أعمل ضمن تخصصي« )املُشارك 16(. 
واتخذ البعض قرارات بترك وظائفهم احلالية، والتي ال تتعلق بالعمل األكادميي، وذلك من 

أجل العودة إلى مجال البحث العلمي:
مهنتي  وإلى  علمي  إلى  أعود  وأن  أشهر،  ستة  قبل  املؤسسة  هذه  أترك  أن  قررت 
أن  الثانية في اجلامعة  أو  إنها قصة طويلة. قررت منذ السنة األولى  وإلى حلمي. 
الكثير  بذلت  الهدف. لقد  باحثاً، وعملت لفترة طويلة من أجل حتقيق ذلك  أكون 
من اجلهد، وحاولت احلصول على الكثير من املعلومات أثناء فترة دراستي في اخلارج، 
بالنسبة لي  الدكتوراه، ألنها كانت  التي ال عالقة لها بدراسة  حتى حول األشياء 

فرصة لتعزيز مهاراتي. )املُشارك 13(

ومتت اإلشارة أيضاُ إلى أّن التواصل مع عالم العلم واملعرفة يخلق شعوراً بالّرضى وااللتزام 
الشخصي واملهني:

زوجتي  تكون  وأحياناً  املقاالت.  كتابة  أحب  الكتب،  تأليف  أحب  علمي.  مؤلف  أنا 
مستاءة جداً بسبب ذلك ... »عليك أن جتلس معنا« ... لكنني أقول: »لدي عمل يجب 

أنهيه، وبعد ذلك سآتي وأجلس معكم«. )املُشارك 14(

أّن عدم القدرة على متابعة الدراسات األكادميية كانت عامالً  إلى  وأشار املشاركون أيضاً 
قوياً منعهم من االندماج وتعزيز مستوى الرضى عن حياتهم في دول اللجوء:

كانت زوجتي ... ترغب في مواصلة التعليم العالي هنا ... كانت مؤهلة للحصول 
على درجة املاجستير في سورية، ولكن لم تتمكن من حتقيق ذلك حتى اآلن، وهي 

حالياً مجّرد ربة منزل. )املُشارك 11(

وفي الوقت نفسه، كان هناك إدراك لإلمكانيات والقدرات املهنية: »لكن هنا ... لقد متكنت 
من كتابة بعض املقاالت اجليدة. وقمت بنشرها باللغة اإلجنليزية ... أحاول االستفادة من 

وقتي هنا«. )املُشارك 1(
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»حصلت على وظيفة جديدة ... وبدأت في التكّيف مع حياتي اجلديدة.«
شّكل تأمني وظيفة وكسب املال خطوة رئيسية في القدرة على التكيف واالستقرار. 

كان الشهر األول هنا صعباً، وكذلك كان الشهر الثاني ... بدأت بالبحث عن عمل 
إنسانية،  منظمة  مع  وظيفة  على  حصلت  شهرين،  وبعد  هنا.  إلى  وصولي  منذ 
وعملت هناك ملدة أربعة أشهر. وكما هو معلوم، عندما يكون لديك مصدر للدخل 
فإن حياتك تصبح مستقرة إلى حدٍّ ما ... وبعد أربعة أشهر، وجدت وظيفة جديدة، 
ومضى على عملي هذا سنة وستة أشهر، وبدأت في التكيف مع حياتي، حياتي 

اجلديدة، وتقبُّل الناس واجملتمع من حولي. )املشارك 10(

بعض  وحتّدث  املالي.  األمن  بعدم  الشعور  من  التخفيف  في  دائماً  يساهم  لم  هذا  ولكن 
بدوام  »أعمل  للبعض:  بالنسبة  للغاية  كان صعباً  والذي  املالي،  عن وضعهم  املشاركني 
جزئي، حيث يدفعون لي عشرة دوالرات أمريكية في الساعة، وأعمل 16 ساعة أسبوعياً، 
أي أنني أتقاضى 160 دوالراً في األسبوع« )املُشارك 6(. وروى آخر جتربته: »أعمل في مجال 
الدروس اخلصوصية، وأدرس حالياً طالباً في املرحلة الثانوية، وأتقاضى منه لقاء ذلك 500 

ليرة تركية شهرياً. هذا هو مقدار دخلي في الوقت الراهن« )املُشارك 8(.
رواتبهم  زالت  والوظائف عدة مرات ولكن ما  املدن  التنقل بني  إلى  في حني اضطر آخرون 

منخفضة. 
 ... استغرق األمر مني 4 أشهر للعثور على وظيفة. ولكن ... كان الراتب منخفضاً 
للعيش،  األقل  على  دوالر   500 إلى  أحتاج  وأنا  فقط،  الشهر  في  دوالراً   150 حوالي 
بدأوا  2016، حيث  عام  بداية  احلال حتى  هذه  على  وبقيت  األمر صعباً.  كان  لذلك 
بتدريس بعض البرامج التعليمية في ]اسم اجلامعة[ باللغة العربية، وكانت لدي 

اإلمكانيات للعمل كمحاضر هناك. )املُشارك 16(

»هناك مشكلة مع العنصرية«
األمر نفسه  العنصرية ضّدهم، وكان  بأنهم كانوا يعانون من  أفاد بعض املشاركني  كما 
ينطبق على الطالب أيضاً، ولكن يبدو أن مستوى العنصرية يختلف من مكان آلخر. وفي 
معّرض حديثه عن جتارب الطالب في دول اللجوء، أشار أحد املشاركني إلى العنصرية على 

أنها إحدى املشكالت املوجودة:
هناك مشكلة مع العنصرية، حيث يتعّرض بعض الطالب لها، خاصة في احملافظات 
السوريني  الطالب  الكبيرة من  األعداد  وذلك بسبب  احلدودية،  املدن  وفي  الشرقية، 
طالبنا  معظم  ولكن  ]املدن[.  في  ]العنصرية[  من  أقل  نسبة  وتوجد   ]...[ هناك. 

يعيشون في املناطق احلدودية مع سورية. )املُشارك 6(

كما متّ اإلبالغ عن التعّرض حلاالت من التفرقة في التعامل في البلدان العربية األخرى. فقد 
سافر أحد املشاركني إلى إحدى الدول اجملاورة، حيث بحث عن وظيفة ملدة عام كامل ولكن 

دون جدوى. وشعر عندها بالتمييز ضده بسبب جنسيته:
املدير سعودي  وكان  للسوريني.  الوظيفة غير متاحة  وهذه  إنني سوري،  لي  قالوا 

»لم تكن بالوظيفة اجليدة، لكنها كانت السبيل للبقاء على قيد احلياة.«
كان االندماج في سوق عمل جديدة بالنسبة للبعض »وكأنه َعْوٌد على بدء«.

أُدّرس اللغة العربية حالياً في ]اسم الكلية[. وبالرغم من أن هذا ليس تخصصي، 
ولكن ميكنني احلصول من خالل هذا العمل على ما يكفي من املال لي وألوالدي. كما 
أعمل على تقوية لغتي اإلجنليزية ومحاولة النشر ضمن مجال تخصصي. وعملي 
وكأنني  األمر  يبدو  الواقع،  في  املال فقط.  للحصول على  احلالي هو مجرد وسيلة 

عدت إلى حيث بدأت. )املُشارك 19(

وكانت مسألة البقاء على قيد احلياة إحدى األفكار الرئيسية التي تكرر ذكرها باستمرار، 
ال سيما فيما يتعلق بالتوظيف. وكان على البعض القبول بالعمل في وظائف ال تتعلق 
مبجال أبحاثهم. »وظيفتي احلالية ليست ذات صلة ]بـ[ مجال تخصصي، ولكن كان يجب 
بالوظيفة اجليدة، لكنها كانت  آخر: »لم تكن  )املُشارك 14(. وقال  ما«  أن أجد عمالً  علّي 
الواقع  في  ولكنها   ]...[ حياتنا مستقرة ظاهرياً.  تبدو   ... احلياة  قيد  على  للبقاء  السبيل 
ليست مستقرة وال مريحة )املُشارك 7(. إن الكفاح من أجل احلصول على عمل مناسب ذي 

أجر جيد ونوعية متمّيزة ميّثل إحدى األفكار الرئيسية التي أشار إليها غالبية املشاركني.
وقال مشارك آخر: »بحثت عن أي نوع من أنواع العمل، ولكن كأكادميي كنت مؤهالً أكثر من 
الالزم.« ولم يساهم االنتقال للعيش في املدن في تسهيل عملية احلصول على وظيفة: 
»كنت أتوقع أن تكون األمور سهلة هنا، ولكن كان العثور على عمل مناسب أمراً صعباً. 
ففي البداية، كان علّي أن أقوم بالتدريس وفقاً لنظام الّساعات، ولكن ذلك لم يكن كافياً، 
لذلك بدأت باإلنفاق من مدخراتي )املُشارك 15(. وأشار آخر إلى التحديات املالية املرتبطة 

بأشكال العمل املتاحة ملن هم في دول اللجوء:
تشمل الظروف املعيشية هنا دفع اإليجار وفواتير اخلدمات العامة بالكامل. وليس 
لدي أي مصدر آخر للدخل، باستثناء التدريس في املدارس العربية في بعض األحيان، 
... توجد هنا بعض املدارس العربية، والتي نقوم  ولكن مردودها املادي ضعيف جداً 
للمدرسني.  شواغر  هناك  تكون  عندما  السنة  في  أشهر   6 ملدة  فيها  بالتدريس 
ويشمل هذا تعليم األطفال الصغار لقاء أجر منخفض ... وكان يتّم إنهاء العقد 

مبجرد عدم حضور الطالب. )املُشارك 11(

وعلى الرغم من إعرابهم عن خيبة أملهم بسبب إجبارهم على بدء مشوارهم املهني من 
لهم،  املتاح  العمل  أو طبيعة  نوعية  التنازالت حول  تقدمي بعض  إلى  واضطرارهم  جديد، 
بذل بعض املشاركني ما بوسعهم في سبيل حتقيق االستقرار في حياتهم اجلديدة حاملا 
توّفر لهم احلد األدنى من االستقرار الوظيفي، ولكن لم يكن هذا حالهم جميعاً. واألهم 
من ذلك، أن الكثيرين منهم كانوا يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مكان عملهم، 
وعلى الرغم من شعورهم ببعض الرضى في حياتهم، فإنهم غالباً ما كانوا يظهرون رغبة 

مستمرة ملزيد من التطور املهني، ولتحسني عملهم.
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املؤهالت  كافة  لدي  كان  لي.  بالنسبة  كبيرة  صدمة  شّكل  الذي  األمر  اجلنسية، 
املطلوبة. هذا ما حدث لي في إحدى الدول اجملاورة على مدار عام، ثّم قررت السفر 

إلى مكان آخر للبحث عن عمل. )املُشارك 15(

املؤلفات  اللجوء  النزوح وجتارب  إلى  املؤدية  الظروف  السابقة حول  الروايات  ويدعم صحة 
اجملاورة154.  الدول  إلى  للسوريني  اخلارجي  النزوح  تناولت مسألة  التي  اإللكترونية  والتقارير 
دول  في  واحلياة  املهنية،  الهوية  وفقدان  كالجئ،  احلياة  جتربة  حول  جيدة  شهادات  فهي 
التوطني. وتسّلط هذه الشهادات الضوء  التي تواجه إعادة  إلى التحديات  اللجوء، وصوالً 
على احتياجات األكادمييني ومخاوفهم، مبا في ذلك الشعور باألمان واالستقرار وتوفر املرونة 

في التنقل ضمن سوق العمل.

.)2014 ,2013( .See Watenpaugh et al  -154

القسم اخلامس

مالحظات ختامية وتوصيات مستقبلية
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لقد عانت جميع مؤسسات التعليم العالي في سورية من درجات مختلفة من التسييس، 
سواء في مناطق سيطرة النظام أو في املناطق اخلارجة عن سيطرته، مبا في ذلك عسكرة 
احلرم اجلامعي وممارسات الطالب واجلامعة، وانعدام األمن، وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق 
االنسان ضد الكادر التدريسي والطالب. لقد كان هناك ادعاءات بتفشي الفساد وفقدان 
هياكل احلوكمة اجلامعية التي لعبت فيها أجهزت األمن دوراً مهيمناً تزايدت حدته منذ عام 
2011، وقد شهدت هذه الهياكل تعيني شخصيات أمنية في املناصب اإلدارية العليا في 
اجلامعة في مناطق سيطرة النظام. إن انعدام األمن، مبا في ذلك الهجمات التي استهدفت 
اجلامعات وموظفيها، دفع أعضاء هيئة التدريس للجوء إلى دول أخرى بحثاً عن األمان لهم 
معدالت  في  ارتفاع  ذلك  ورافق  واخلبرات،  الفكري  املال  رأس  فقدان  إلى  أدى  مما  وألسرهم، 
التناقص في عدد الطالب وانخفاض جودة ونزاهة التعليم العالي في سورية طوال األزمة، 
مما أدى إلى زعزعة الثقة باملؤهالت األكادميية، والشهادات اجلامعية، وقدرة األكادمييني على 

التنقل داخل سورية أو خارجها.

لقد تفكك قطاع التعليم العالي وجتزأ تبعاً لالنقسامات السياسية والفئوية، وأفضل ما 
ميكن قوله عن هذا القطاع اآلن إنه مختل وظيفياً، وفي أسوأ األحوال إنه منهار. ويكافح 
أولئك املوجودون حالياً في املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام وفي املناطق التي تشهد 
صراعاً شديداً في سورية من أجل البقاء على قيد احلياة، وهم يفتقرون لالعتراف الوطني 
والدولي، كما أجبرت إعادة االصطفاف السياسي اجلامعات على التخلي عن التعاون الدولي 
احلليفة  الدول  جامعات  لصالح  الغربية  اجلامعات  مع   2011 عام  قبل  موجوداً  كان  الذي 
للنظام، والتي رأى املشاركون في هذا البحث أنها أقل فائدة فيما يتعلق بتحديث العملية 
التعليمية والبحث العلمي وأي أجندة تتعلق باحلرية األكادميية، هذا فضالً عن حتويل املوارد 
احملدودة لصالح اجملهود احلربي واحلزبي بدالً من اإلنفاق على اجملتمع والرسالة املدنية. لقد 
أثرت هذه العوامل في مؤسسات التعليم العالي الفردية، وفي تطوير التعاون على املستوى 

الوطني أو فيما يتعلق بضمان اجلودة على املستوى اإلقليمي.

إن غياب تدريب املوظفني أو بناء القدرات فيما يتعلق مبناهج التدريس اجلديدة؛ وركود املناهج 
التعليمية، والصعوبات األمنية في الوصول إلى مباني اجلامعات وحضور احملاضرات؛ والوجود 
املستمر لعناصر األمن في احلرم اجلامعي؛ وعدم وجود وقت أو دعم إلجراء البحوث العلمية؛ 
وصعوبة الوصول إلى تلك املنشورة في مكان آخر؛ وصعوبة تطوير املعرفة التخصصية، كل 

هذه عوامل كان لها أثرها في األكادمييني العاملني في قطاع التعليم العالي في سورية.

وهناك عوامل أخرى لها أثرها في األجيال احلالية واملستقبلية من الطالب؛ منها: القضايا 
واملبنية  التي سيكتسبونها  واخلبرة  العالي  التعليم  إلى  الطالب  بفرص وصول  املتعلقة 
على معايير التعلم؛ ومنهجيات التدريس القدمية التي عفا عليها الزمن، وغالباً ما يعود 
ذلك إلى أن التدريس يتم من خالل اخلريجني اجلدد غير املدربني باإلضافة إلى نقص املوارد 
واملراجع العلمية؛ أضف إلى ذلك إلغاء احملاضرات؛ وعدم وجود اعتراف بالشهادات؛ ونقص 

فرص العمل املناسبة للخريجني اجلدد.

في الوقت الذي تتناول فيه كثير من الدراسات احلالية واقع النازحني واملهجرين السوريني في 
اخلارج والذين يحتاجون للتعليم والدعم، يوجد عدد قليل من التقارير التي تركز على الدولة 
والظروف الداخلية وواقع قطاع التعليم العالي ما بعد عام 2011 155. لقد حاول هذا التقرير 
معاجلة هذا القصور في ظل غياب وجهة نظر سورية حول ذلك من خالل االعتماد على أدلة 
موثوقة. وعلى الرغم من أن التقرير يجسد وجهات نظر أولئك الذين متت مقابلتهم، والتي 
ال ميكن أن تعتبر نهائية عن دولة سورية ككل، إال أنه يفسح اجملال لسماع صوت أولئك 
الذين ما يزالون يشاركون بنشاط في قطاع التعليم العالي، سواء في املناطق اخلاضعة 
أو في تلك اخلارجة عن سيطرته، حيث حاولنا االستفادة من خبراتهم  النظام  لسيطرة 
املباشرة وتقدميهم لرؤى فريدة حول حوكمة مؤسسات التعليم العالي ووظيفتها وأمنها 

وتفككها وبقائها.

وحتى مع األخذ بعني االعتبار اآلراء املتضاربة للمشاركني، فإن واقع التعليم العالي عند 
نهاية األزمة، كما ورد في تقريرنا اآلخر156، هو واقع قطاع جرت فيه محاوالت لإلصالح، وكان 
هذا  ظل  وفي  اجلودة.  حساب  على  اخلصخصة  على  منصباً  السوق  توسيع  على  تركيزه 
هيكل حوكمة  القومي ضمن  األمن  وجهاز  البعث  دمج حزب  مت  املركزية،  النظام شديد 
صارم ومتحكم في اجلامعات، مع مناهج تعليمية وكتب مدرسية عفا عليها الزمن وتعزز 
عدم  حدة  وارتفعت  والتمييز،  واحملسوبية  الفساد  انتشر  لقد  اإلقليمية.  اإليديولوجيات 
املساواة بشكل واضح فيما يتعلق بكل من االستثمار وفرص الوصول إلى التعليم العالي 
عبر مناطق مختلفة من سورية، والسيما املناطق الشمالية الشرقية والريفية املهملة. 
التدريب لدعم  أو  العملية  أو معدوماً في توفير املهارات  لقد لعبت اجلامعات دوراً ضئيالً 
انتقال الطالب من الدراسة إلى سوق عمل ضيق أساساً، وهو عامل دفع بوضوح إلى نزوح 

السوريني املتعلمني قبل عام 2011.

ورغم أن الفساد والسيطرة األمنية كانا من السمات األساسية ملشهد التعليم العالي 
منذ أمد طويل، مبا في ذلك قمع املعارضة من خالل االعتقال واالختفاء، فقد كان يُنظر إلى 
هذا القطاع قبل عام 2011 على أنه مستقر وفعال إلى حد كبير. ومع ذلك، أدى تزايد عدم 
املساواة، ومرور عدة عقود من قلة االستثمار في التعليم العالي، ومسألة جودة التعليم 
العالي واحلوكمة والرسالة، إلى جانب املظالم السياسية واالقتصادية املتنامية، إلى زيادة 

القلق بني الطالب والشباب السوري على نطاق أوسع157. 

يقوم هذا التقرير بتقدمي حتليل لقطاع التعليم العالي السوري بعد عام 2011، وذلك من 
خالل ثالثة اجتاهات:

االجتاه األول: التسيس املتصاعد لقطاع التعليم العالي في أوقات الصراع.	 

االجتاه الثاني: الركود في املناهج الدراسية وتقييد التعاون الدولي وغياب البحث العلمي.	 

االجتاه الثالث: جتربة الطالب، وفرص الوصول إلى التعليم العالي، والتعلم والتقدم.	 
.)2014( .See Watenpaugh et al  -155

.)2018( .See Dillabough et al  -156
.)2016( OECD ;)2018( .Dillabough et al ;)2013( Buckner  -157
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الدعم الوزاري أو القطاعي
احلوكمة،  وهياكل  الداخلية  املهام  ومراجعة  العالي  التعليم  أجندة  تسييس  إلغاء   )1
خاصة فيما يتعلق بتساوي فرص الوصول إلى التعليم العالي والرسالة املدنية واجملتمعية 

للجامعات في كل من اجلامعات اخلاصة والعامة.

التعليم  إلى  ينظرون  الذين  أولئك  بني  احلاصل  التوتر  دور  متكرر  وبشكل  التقرير  يوضح 
العالي كأداء بيد النظام وأولئك الذين يعطون األولوية لالستقاللية والشفافية، ومعايير 
العالي والتوظيف، واملنهجيات العملية  التعليم  إلى  اجلودة، واملساواة في فرص الوصول 
أو سياق التدريس والبحث العلمي. إن فشل محاوالت حتديث قطاع التعليم قبل الصراع، 
في  القطاع  بقاء  على  فقط  للحفاظ  سياسات  اتباع  مجرد  أو  التسييس  وتيرة  وارتفاع 

معظم مؤسسات التعليم العالي منذ عام 2011 يعني أن هذا التغيير تأخر كثيراً.

وال شك أن عدم التسييس سيؤدي إلى نهاية احملسوبيات التي جتري حالياً مع نخبة من رجال 
تقريباً  املشاركني  جميع  وصفها  كما  السياسي  اإلقناع  مهارات  ميتلكون  الذين  األعمال 
في هذا التقرير واملوجودون بالفعل قبل اندالع الصراع، كما سيفتح الطريق إلدخال آليات 

لضمان االستقاللية والشفافية في صنع القرار.

لقد أجرى األكادمييون في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام بعض احملاوالت لتحديث 
أكبر من العدالة في فرص الوصول إلى  قطاع التعليم العالي وإدخال أنظمة حتقق قدراً 
التعليم العالي والتوظيف، مع محاوالت لتطبيق معايير اجلودة. إن الروابط التي مت تطويرها 
مع بعض اجلامعات العاملية من قبل األكادمييني املوجودين حالياً في دول اللجوء، ومشاركة 
القدرات،  تراجع  مع  حتى  بأنه  توحي  الصراع،  اندالع  منذ  ككل  البلد  في  الدولي  اجملتمع 
فإن مؤسسات التعليم العالي قد تكون أكثر تقبالً للضغوطات الدولية الرامية لتحديث 
قطاع التعليم العالي في املستقبل. ومع ذلك، فإن مثل هذه املبادرات حتتاج إلى أن تُستغل 

ويُبنى عليها إذا أردنا أن يكون هناك تعليٌم عاٍل سورٌي وطنٌي ومعترف به.

2( السعي لسحب عناصر األمن من احلرم اجلامعي وتطبيق املعايير الدولية للحرية األكادميية.

بعض  وفي  الصراع،  اندالع  قبل  اجلامعي  احلرم  في  بالفعل  موجودين  األمن  عناصر  كان   
بداية  منذ  العالي  التعليم  مؤسسات  في  لهم  إضافية  مسؤوليات  إسناد  مت  احلاالت، 
الصراع. إن احلفاظ على أمن الطالب واملوظفني في املرحلة التالية سيبقى أولوية. ومع ذلك، 
األكادمييون من متابعة  يتمكن  ولن  الدراسة بحرية،  قادرون على  أنهم  الطالب  لن يشعر 
دراساتهم التخصصية في ظل الوجود املستمر ملا يسمونهم »مخبرين لصالح احلكومة«. 
ومن الضروري في هذا السياق وجود عناصر أمن يعاد تدريبهم من جديد، وال ينظر إليهم 
على أنهم على صلة وثيقة بالنظام، وأن تكون لديهم درجة من االلتزام الوطني باحلرية 
األكادميية. وهذا أمر جوهري إذا أراد قطاع التعليم العالي في سورية أن يتوافق مع املعايير 
األمن في  تدريب عناصر  اجلامعات في  األمثلة على مشاركة  العديد من  وهناك  الدولية، 

سياقات ما بعد الصراع في مناطق أخرى من العالم.

وفي حني أن ما ذكر آنفاً ال يثير الدهشة، ألن مثل هذه االجتاهات غالباً ما تكون سائدة في 
قطاعات التعليم العالي في مناطق الصراع158، إال أن هذا القطاع ميكن أن يؤدي دوراً حيوياً 
الدور  بهذا  يقوم  أن  العالي  التعليم  أراد قطاع  وإذا  الصراع.  انتهاء  بعد  اإلعمار  إعادة  في 
في املستقبل وأن يحافظ على وجوده، فال بد من االهتمام ببناء القدرات، وتطوير العالقات 
أوقات  أثناء  والهشاشة  بالتمزق  يتصف  قطاع  هكذا  مثل  في  عليها  احلفاظ  أو  الدولية 

الصراع.

يتحدث املشاركون في هذا التقرير عن فقدان جيل كامل في كل مستوى من مستويات 
املعرفة  التي حتمل  القدوة  الواسعة للكفاءات، وأهمية وجودة  والهجرة  التعليم،  عملية 
وفقدان  التعليم  عملية  لتعطل  نتيجة  األجيال  بهذه  تلحق  قد  التي  واألضرار  لألجيال، 
املعايير املهنية وعدم وجود اعتراف بشهاداتهم. وفي حني أن نزيف العقول لم يكن بسبب 
الصراع حيث غادر األكادمييون الذين لم يكونوا قادرين على حتقيق تقدم في حياتهم املهنية 
قبل عام 2011، إال أن الوضع في سورية ازداد سوءاً بسبب ذلك وبدون أدنى شك. لقد تعرض 
قسم من هذا اجليل للقتل أو التجنيد، والبعض اآلخر جلأ إلى اخمليمات في البلدان اجملاورة 
آمنني  سيكونون  هؤالء  من  كم  املتحدة.  الواليات  أو  أوروبا  في  مؤقتة  إيواء  مراكز  إلى  أو 
ليعودوا إلى بالدهم؟ وإلى أين سيعودون؟ هذه املسألة سيكون لها أثر كبير في مستقبل 
هذا القطاع وفي مدى قدرة هؤالء على احلفاظ عليه وإعادة بنائه سواء في املناطق التي 
استعادها النظام أو املناطق اخلاضعة للسيطرة التركية أو الكردية. لذلك يجب تسليط 
الضوء على املسارات الوظيفية ألولئك الذين يضطرون للبقاء في دول اللجوء في الوقت 
اجملتمع  في  واملشاركة  الثقافية  والهوية  للمعرفة  دورهم كحاملني  ألهمية  نظراً  احلاضر 

الدولي األوسع.

يصف Milton 159 أنظمة التعليم العالي في ليبيا والعراق بأنها »ركائز مهملة في مجال 
إعادة اإلعمار«، ويحدد Milton and Barakat 160أربعة مجاالت هامة ميكن أن يساهم فيها 
قطاع التعليم وهي: إعادة االستقرار واألمان، وإعادة اإلعمار، وبناء الدولة، وبناء السالم. وتوثق 
التعليم  مؤسسات  قدمتها  التي  املساهمات  والصراع  اجلامعات  161حول   Millican دراسة 
العالي للمجتمعات احمللية والبنية التحتية وبناء السالم والصمود وذلك في أماكن أخرى 
من العالم. إن قطاع التعليم العالي في سورية يحتاج إلى دعم كبير للقيام مبثل هذا الدور.

وحكومات  الدولية  الغوث  ووكاالت  احلكومية  غير  الدولي  اجملتمع  ملنظمات  وبالنسبة 
يتم تقدمي  أن  اجملاورة وغيرها من احلكومات واجلمعيات واملؤسسات اجلامعية، ميكن  الدول 
الدعم بأشكال مختلفة ميكن تصنيفها مبا يتماشى مع االجتاهات الثالثة الواردة في هذا 
االستقصاء على النحو اآلتي: الدعم الوزاري والقطاعي الداخلي في مجال احلوكمة؛ واإلدارة 
واجلودة وتقدمي الدعم للمؤسسات الفردية؛ ودعم األكادمييني السوريني سواء الذين يعملون 

حالياً هناك أو املوجودين في دول اللجوء، ودعم الطالب احلاليني واملستقبليني.

.2017 Millican  -158
.2013 Milton  -159

.2016 Milton and Barakat -160
.2017 Millican  -161
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6( بناء شراكات دولية مع دول الشرق األوسط األخرى واجلامعات العربية، وإحياء الشراكات 
التي كانت موجودة مع اجلامعات الغربية واألوروبية قبل عام 2011. وتطوير عالقات على 
اجلامعات  ومع  العالي  بالتعليم  املعنية  الدولية  اخليرية  املؤسسات  مع  العاملي  الصعيد 
في  العالي  التعليم  قطاع  ألزمة  املستقبلية  االستجابات  تنسيق  على  القادرة  الدولية 

سورية، وزيادة الوعي العام حول ذلك.

كانت هنالك عدة محاوالت لتطوير استراتيجيات التعاون الدولي قبل عام 2011 مت توثيقها 
في التقرير اخلاص بفترة ما قبل عام 2011، 163  مبا في ذلك تشكيل شراكات معترف بها 
لتحديث  داخلية  ممانعة  وجود  احملاوالت بسبب  العديد من هذه  تقويض  مت  لقد  أوروبا.  في 
هذا القطاع، وقد توقفت تلك احملاوالت بعد اندالع الصراع وما أعقبه من إعادة اصطفاف 
بأي دعم  وثيقاً  سياسي في الدولة. ومن املرجح أن ترتبط الشراكات املستقبلية ارتباطاً 
يُقدم إلعادة اإلعمار، ومع ذلك ميكن أيضاً بناء روابط أوثق مع اجلامعات العربية، خاصة فيما 
يتعلق بتعزيز مهمة اجملتمع املدني ودعم تطوير البحث العلمي، وقد متت اإلشارة إلى ذلك 

كأولويات لألكادمييني املشاركني في هذا التقرير.

7( العمل على ربط أكبر للتعليم بسوق العمل وهياكله والوظائف املتاحة فيه من أجل 
تسهيل االنتقال من الدراسة إلى العمل، باإلضافة إلى توفير فرص التعليم املستمر التي 

تساعد على التطوير الوظيفي واحلراك االجتماعي.

املناهج  أن  كما  التوظيف،  دعم  مجال  في  مشهود  تاريخ  السورية  للجامعات  يوجد  ال 
الدراسية وطرق التدريس القدمية لم تساعد في بناء روابط مع أرباب العمل، أو حتى إعداد 
الطالب لالنتقال إلى سوق العمل في املستقبل. إن الشهادات املزورة وتخفيض مدة اجلداول 
الدراسية وإيقاف التدريس خالل أيام الدوام الرسمية جعلت الطالب غير مهيأين لشغل 

الوظائف في املستقبل.

املناهج  ومراجعة  العمل،  وفرص  املهنية،  املهارات  فجوات  لتقييم  منسق  نهج  اتباع  إن 
الدراسية لسد بعض هذه الفجوات ميثل أولوية بالنسبة لكل من الطالب والدولة السورية 
أن  احملتمل  الوطني، ومن  املستوى  ذلك على  لتطوير  املستقبلية، وستكون هنالك حاجة 
يتعرض مثل هذا اإلجراء إلى مزيد من اخملاطر جراء »احملسوبية« والتحيز )الواسطة(، وهذا ما 
يظهر حالياً بوضوح بني رجال األعمال وفي املؤسسات الفردية )اخلاصة(. وفي هذا السياق، 
يشكو كثير من املشاركني في هذا التقرير من عدم تكافؤ الفرص لألكادمييني والطالب على 
حد سواء، والذي نتج عنه مجموعة كبيرة من الطالب العاطلني عن العمل، وهذه ستكون 
مشكلة حتمل في طياتها مخاطر عديدة بالنسبة للدول التي عادة ما تكون ضعيفة في 

مرحلة ما بعد الصراع.

دعم األكادمييني املوجودين داخل سورية أو خارجها
خالل  من  خارجها،  أو  سورية  داخل  سواء  األكادميية،  هويتهم  على  للحفاظ  السعي   )8
توفير الوصول إلى قواعد البيانات األكادميية واجملالت العلمية، وتوفير متويل إلجراء األبحاث 

العلمية، والتعاون والشراكة في إعداد األبحاث الدولية.
.)2018( .See Dillabough et al  -163

3( الضغط من أجل إعادة توزيع الدعم الداخلي واخلارجي بشكل عادل، واالعتراف بأهمية 
التعليم العالي في قطاع التعليم بشكل عام، والذي قد يكون له دور أيضاً في تثقيف 

موظفي األمن والوزارة في املستقبل.

يوضح التقرير اخلاص بفترة ما قبل عام 2011 كيف كان قطاع التعليم العالي يعاني من 
نقص التمويل واإلنفاق احلكومي قبل اندالع الصراع، حيث تراجع إنفاق احلكومة على هذا 
القطاع بعد عام 2000 لتصبح حصته من الناجت احمللي اإلجمالي واحدة من أقل احلصص 
على مستوى العالم. بعد ذلك مت توجيه معظم التمويل اخملصص للتعليم إلى التمويل 
الطارئ للمدارس االبتدائية والثانوية، وأصبح االستثمار في قطاع التعليم العالي هامشياً 
بالنسبة إلعادة تأهيل قطاعات الدولة162. ونتيجة لذلك، وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى 
مؤسسات التعليم العالي العامة على أنها تتمتع مبستويات أعلى وتقدم تعليماً أفضل 
للطالب، فهي تعاني من نقص حاد في املوارد. ومنذ عام 2011 متت إعادة توجيه قسم كبير 

من ميزانية التعليم املتبقية إلى دعم اجملهود احلربي.

4( إضفاء الطابع الرسمي على مدونات السلوك التي حتترم حقوق اإلنسان الدولية بالنسبة 
ملوظفي وطالب قطاع التعليم العالي الذين مازالوا داخل سورية، باإلضافة إلى أولئك الذين 
يسعون حالياً للتنقل نتيجة للصراع من أجل البحث عن وظائف أو فرص تعليم في أماكن 

أخرى، ولكنهم قد يرغبون في العودة مستقبالً إلى ديارهم.

االنتهاكات  وهذه  الدراسة،  فترة  طوال  اإلنسان  حلقوق  جسيمة  انتهاكات  عن  اإلبالغ  مت 
تتعلق بشكل رئيسي باالضطهاد السياسي ألعضاء هيئة التدريس والطالب الذين لديهم 
اجملال  هذا  في  الضروري  ومن  النظام.  تنتقد  إنسانية  واهتمامات  سياسية  نظر  وجهات 
مراقبة هذه االنتهاكات ومنعها. وفي حني أن هذا قد يكون خارج نطاق سلطة الوزارة، إال 
أنه ميكن أن جتري مفاوضات من أجل حماية بيئة التعليم العالي من اخلوف املنتشر ومراقبة 
األشخاص والقمع واالضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان التي حتد بشكل كبير 

من قدرة أولئك على التنمية والتطوير.

تقدمي الدعم للمؤسسات الفردية
5( بناء القدرات الداخلية املتعلقة بتطوير الكفاءات، واستعادة املعايير، وتوفير املوارد املادية 

والبشرية لإلدارات الفردية في املناطق اآلمنة، وخاصة في اجلامعات املهملة.

إن منو اجلامعات اخلاصة في سورية ليس أمراً فريداً، إذ ميكن مالحظة مثل هذا االجتاه في 
كل مكان تقريباً، مع وجود اختالفات الحقة في وجهات النظر حول احلصول على إيرادات 
منها وتقدمي تعليم جيد. ومع ذلك، لن تتمكن العديد من مؤسسات التعليم العالي من 
االستمرار في عملها دون توفر دعم وطني أو دولي لقطاع التعليم العالي العام، ال سيما 
في املناطق الريفية )التي غالباً من يُنظر إليها على أنها مناطق آمنة(. إن عدم توفر مثل 
هذا الدعم سيزيد من حرمان الطالب الفقراء وأولئك الذين يعيشون خارج املدن من فرصة 
التعليم العالي، وسينطوي على ذلك مخاطر أمنية إضافية ألولئك الذين  احلصول على 

يقررون االنتقال للعيش أو الدراسة في مكان آخر.
.)2013( Times Higher Education ;)2017( See Milton  -162
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11(  دعم البرامج التي ستساهم في رعاية األكادمييني واحلفاظ عليهم في بالد للجوء، مبا 
أو على املدى  التي تدعم موقف األكادمييني مؤقتاً  الدراسية  الزمالة واملنح  في ذلك منح 
بعد.  ديارهم  إلى  العودة  يستطيعون  ال  الذين  ألولئك  املعرفة  نقل  في  وتساهم  الطويل 
وميكن تطبيق هذا على األكادمييني في املنفى من خالل التخصصات التي تسعى للحصول 
التخصصات  ألصحاب  خاصة  أهمية  ذا  هذا  وسيكون  توظيف،  أو  تعليم  فرص  على 
أبحاثهم  الالزمة الستكمال  التحتية  للبنية  يفتقرون  والذين  اخملتبرات  تعتمد على  التي 
التطبيقية، ولألكادمييني الذين ما يزالون في بداية مسيرتهم املهنية، حيث ستتاح لهم 

فرصة االستفادة من درجة الدكتوراه التي حصلوا عليها.

12(  دعم البرامج التي تسهل التعاون البحثي والروابط املهنية بني األكادمييني السوريني 
داخل سورية وخارجها، ومع زمالء من األوساط األكادميية والعلمية األوسع على الصعيدين 
التطوير  ودعم  األكادميية  العزلة  حدة  من  التخفيف  شأنه  من  وهذا  والدولي،  اإلقليمي 

املستمر واملساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه سورية.

فإن  املستقبل،  في  ديارهم  إلى  والعودة  أبحاثهم  مواصلة  من  األكادمييون  يتمكن  لكي 
الذي  الوقت  وفي  ذلك.  لتحقيق  النجاة  طوق  تشكل  الزماالت  ومنح  التعاونية  املشاريع 
العديد  في  العلمي  البحث  استمرار   2011 عام  قبل  ما  بفترة  اخلاص  التقرير  فيه  يُظهر 
من اجلامعات السورية بشكل محدود نسبياً، إال أنه أصبح شبه معدوم بعد ذلك. وإذا ما 
أردنا أن يكون هنالك مجتمع متماسك في املستقبل، فإن األمر يحتاج إلى نظام معرفي 
أصيل، وقد يتمكن األكادمييون من االستفادة من التعاون الذي مت تطويره أثناء وجودهم في 
دول اللجوء، وميكن بعد ذلك استعادة هذه اخلبرات لصالح االقتصاد واجملتمع السوري في 

املستقبل.

دعم الطالب احلاليني واملستقبليني
13(  دعم تعلم اللغة اإلنكليزية كلغة عاملية لنقل املعرفة، من أجل فسح مجال أوسع 

للوصول إلى اجملالت األكادميية واجملتمع األكادميي الدولي األوسع.

14(  سد ثغرات التعلم في التخصصات الفردية من خالل تطوير مجموعة من برامج التعلم 
اإللكتروني أو التعليم عن بعد، وذلك من خالل دعم برنامج التعليم املفتوح السوري.

أراد  وإذا  التعليم،  الذي أصاب قطاع  الضرر  ناجتة عن  التعلم  هناك فجوات ملحوظة في 
فإنهم سيحتاجون لسد  الدولي،  املستوى  املنافسة على  قادرين على  يكونوا  أن  الطالب 
هذه الثغرات واحلصول على مستوى جيد من الكفاءة في اللغة اإلنكليزية باعتبارها لغة 
ولكنها  مختلفة،  بطرق  األمر  هذا  ملعاجلة  تكافح  والدولية  الوطنية  البرامج  إن  العلم. 

ستحتاج إلى متويل ودعم مستمرين.

املادي  الدعم  توفير  أجل  من  واحلكومات  العالي  التعليم  مؤسسات  على  الضغط   )15
والسبل األكادميية الستمرار إتاحة الفرص لتعليم الطالب داخل سورية أو في دول اللجوء 

ودول إعادة التوطني.

إن تطوير الشراكات الدولية، املشار إليها في النقطة رقم 6 أعاله، يحظى بأهمية خاصة 
بالنسبة لألكادمييني األفراد الذين يناضلون من أجل احلفاظ على الهوية األكادميية ومواكبة 
أحدث املستجدات في ميدان البحث العلمي والتطوير املهني. وبدون القدرة على الوصول 
إلى اجملالت العلمية أو متويل األبحاث والدراسات املرتبطة بتخصصاتهم، فإن قدرة هؤالء 
األكادمييون  حتدث  لقد  جداً.  صعبة  ستكون  وتطويره  عملهم  مواصلة  على  األكادمييني 
املشاركون عن طموحاتهم ملتابعة أبحاثهم اخلاصة، وحتدث أولئك املوجودون في املناطق 
الناشرين  اعتراف  لعدم  نتيجة  باإلحباط  النظام عن شعورهم  تخضع لسيطرة  ال  التي 
بهم كأكادمييني. لقد مت بناء عالقات جديدة مع زمالء من التخصصات نفسها عن طريق 
هذه  مثل  فائدة  مدى  على  تشهد  التجارب  وهذه  اللجوء،  بالد  في  املوجودين  األكادمييني 
العالقات. إن تأسيس شراكات بحثية مع أولئك الذين يعودون إلى بلدهم، أو مع الذين بقوا 

في دول اللجوء، ميكن أن يكون له فائدة كبيرة لقطاع التعليم العالي السوري.

9( بناء القدرات والتدريب على إعداد األبحاث العلمية، السيما تلك التي تهتم باملشاركة 
إلى جنب  وذلك جنباً  اإلعمار،  إعادة  في جهود  كبيراً  فرقاً  أن حُتدث  والتي ميكن  اجملتمعية 
مع متكني األكادمييني السوريني من أخذ دورهم احليوي في إعادة بناء قطاع التعليم العالي 
األخرى،  اجملتمعية  القطاعات  بناء  إعادة  وفي مجال  العلمية،  األبحاث  وإعداد  في سورية، 

باإلضافة إلى املساعدة في بناء مجتمع تعددي مستقر.

تظهر في كال التقريرين تعليقات عديدة على غياب الترابط بني التعليم والبحث العلمي 
واجملريات احمللية، سواء قبل اندالع الصراع أو بعده، واحلال نفسه بالنسبة إلدراك الدور الهام 
للتعليم العالي، والذي من املفترض أن يؤديه في العديد من اجلوانب املرتبطة بجهود إعادة 
اإلعمار. وعلى أي حال، فإن األبحاث التطبيقية وتلك املتعلقة باملشاركة اجملتمعية تشكل 
مجاالت بحثية جديدة ملعظم األكادمييني. ومن املرجح أن يؤدي تقدمي التدريب وتوفير الدعم 
اخلارجية  اخلبرات  أكبر بكثير من  دوراً  املرتبطني مبجتمعاتهم  العلمي لألكادمييني  للبحث 
املباشرة التي يقدمها خبراء خارجيون ليست لديهم معرفة جيدة مبجريات األحداث هناك. 

لبناء  عملياً  املوجهة  تلك  والسيما  بديلة،  تدريسية  وطرق  تعليمية  مناهج  تطوير   )10
السالم، مع األخذ بعني االعتبار التنوع واالختالف، والتركيز على إعادة بناء الثقة وقبول التعددية 

الثقافية، وإبراز أهمية األكادمييني بدالً من فرض احلكومة سيطرتها على املناهج التعليمية.

يوضح التقرير اخلاص بفترة ما قبل عام 2011 وجود بعض احملاوالت لتحسني أساليب التدريس 
وحتديثها، في حني توجد عدة محاوالت متفرقة في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام 
حالياً. وعلى العموم، يوجد توافق على أن التعليم في مختلف أرجاء الدولة يتصف بأنه 
منخفض اجلودة، وممل، ويغلب عليه اجلانب النظري، حيث يتم استخدام امللخصات واألمالي 
اجلامعية والكتب التي يتم حتديثها فقط كل 10 سنوات. لذلك هناك حاجة للتدريب على 
طرق تدريس بديلة تعتمد على املهارات واملنهجيات التي ترتبط ببيئة العمل، مبا في ذلك 
مهم  أمر  وهذا  املستقبل.  في  اجملاالت  جميع  في  الشخصي  واالنطباع  واملهارات  املعرفة 
للغاية بالنسبة للمناهج الدراسية لتكون قادرة على إعداد الطالب لالنتقال إلى العمل 

ولعب دور في بناء السالم واملواطنة.
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وذوي قدرات جيدة. لقد مت تطوير منح دراسية وبرامج تعليم مفتوح استجابة الحتياجات 
مناطق الصراع، ويجب أن تكون هذه املنح والبرامج متاحة على نطاق أوسع من أجل إعداد 
أولئك الذين بقوا في سورية أو يستطيعون العودة إليها. ولكن هناك حاجة أيضاً جلعل 
فرص العمل األكادميية في سورية جاذبة ألفضل الطالب واخلريجني واألكادمييني املوجودين 
حالياً في دول اللجوء، وهذه ستكون مبثابة ضمانة للحرية األكادميية واملساواة في الفرص 
من  اجليل  هذا  حياة  في  فقط  ليس  كبير،  تأثير  الدعم  لهذا  يكون  أن  وميكن  الوظيفية، 
الطالب واخلريجني األكادمييني فحسب، ولكن أيضاً في مجتمعاتهم وحياة األجيال القادمة 

من الطالب.

الطالب  استكمال  أجل  من  الدولية  اجلامعات  تتيحها  التي  الدراسية  املنح  حتديد   )16
لدراستهم التي انقطعوا عنها، خاصة في مرحلة الدراسات العليا، وذلك لتمكني الطالب 

واألكادمييني من العودة لسد الشواغر في اجلامعات.

مرة أخرى، ميكن للمجتمع الدولي من خالل تقدمي املنح الدراسية، إتاحة الفرصة للطالب 
التقدم  إحراز  من  ومتكينهم  العليا  العلمية  الدرجات  على  للحصول  املتميزين  السوريني 
على صعيد مهنهم الفردية ليكونوا قادرين على إلقاء احملاضرات على جيل املستقبل من 

الطالب حاملا تتم استعادة الدور الوظيفي لقطاع التعليم العالي بشكل كامل.

17( حتديد فرص العمل والوظائف املتاحة في سورية املستقبل، والتي ال تقتصر على احلاجة 
امللحة للعاملني في اجملال اإلنساني وجهود بناء السالم، بل تشمل أيضاً الوظائف طويلة 

األمد.

18( خلق فرص عمل في قطاع التعليم العالي جتذب األكادمييني السوريني الشباب األكثر 
كفاءة وتشجعهم على العودة من دول اللجوء، مع ضمان احلرية األكادميية، وإتاحة فرص 

النمو، واحلفاظ على سالمتهم من االضطهاد السياسي.

أقرب وقت ممكن،  ديارهم في  إلى  العودة  السوريني حريصون على  العديد من  أن  في حني 
فإن الشباب سيترددون في ذلك إذا لم يكن هنالك وظائف أو مصدر دخل. وحتتاج سورية 
في املستقبل إلى خريجي اجلامعات، سواء من أجل التدريس أو من أجل البحث العلمي أو 
كمحترفني مهنيني، وبكل األحوال فإن الفرص التي يبحث عنها الشباب هي تلك املرتبطة 

بالوظائف.

19( اتخاذ التدابير الالزمة للحد من عدم املساواة في فرص الوصول إلى التعليم، والتمييز 
العالقات الشخصية،  أو  املنطقة،  أو  الطائفة،  أو  االنتماء السياسي،  القائم على أساس 
التوظيف ألفراد  التعليم وفرص  إلى  الوصول  لتعزيز فرص  اإليجابي  للعمل  وإدخال منوذج 
ارتباطات  لديهن  وليس  احملدودة  الدخل  ذوات مصادر  النساء  املهمشة، السيما  اجملموعات 

مبراكز القوة السياسية.

اجلدارة  أساس  على  والقبول  الفرص  تكافؤ  سياسات  تطبيق  سبق  ما  كل  سيتطلب 
املتاحة في اجلامعات للبنية  النقطة 9( واملوارد  )املذكورة في  والكفاءة، وقدرات احملاضرين 
التحتية والتكنولوجيا )املشار إليها في النقطة 3(، كما يتطلب ذلك أيضاً من اجلامعات 
الدولية  اجملالت  على  لالطالع  الطالب  أما  اجملال  وفسح  اإلنكليزية  اللغة  تعليم  حتسني 

ومواكبة أحدث األفكار واألبحاث العلمية.

العالي  بالتعليم  االعتراف  يتم  وأن  أقرانهم  ينافسوا  أن  يريدون  احلاليون  الطالب  وإذا كان 
السوري في املستقبل، فإنهم سيحتاجون إلى سد الثغرات املوجودة في تعليمهم والناجتة 
عن االنقطاع احلاصل في العملية التعليمية نتيجة للصراع، وسيحتاجون لتعليم أوسع 
فرص  ما جتلب معها  غالباً  الصراع  بعد  ما  أن مجريات  وفي حني  املستقبل.  في  وأشمل 
عمل للطالب في اجملال اإلنساني وإعادة اإلعمار، فإن سورية حتتاج إلى موظفني متعلمني 
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امللحق أ: بناء القدرات كمنهج بحث

ورشة عمل حول التخطيط للباحثني السوريني: الورشة األولى
نقدم في هذا امللحق تقريراً عن املفهوم الذي استند عليه منهجنا في بناء القدرات البحثية وطرق 

البحث املستخدمة لتطوير قدرات فريق الباحثني السوريني الذين يعيشون في دول اللجوء.
تضمن برنامجنا ورشتي عمل لبناء القدرات )ورشة ملدة ثالثة أيام في حزيران/يونيو 2017، وأخرى 
ملدة أربعة أيام في متوز/يوليو من العام نفسه(، وقد تضمنت تلك الورشات العناصر التدريسية 

والتعليمية األربعة اآلتية:
1( جلسة تدريسية حول شكل املستوى العالي من اجلودة، والبحث النوعي الرصني، باإلضافة 

إلى إجراء تدريب حول كيفية إجراء املقابالت.
2( منهجية العرض الزمني لألحداث )timescape( )استخدام اجلداول الزمنية ومتارين اخلرائط 

كمصادر للبيانات واستنباط املعلومات منها(  164.
3( بناء بروتوكول املقابلة.

4( أخذ العينات والترميز والتحليل املوضوعي وكتابة امللخصات التنفيذية والتقارير.
إلى جانب ذلك، قدمت إحدى طالبات الدكتوراه مثاالً عن بحوث التعليم العالي في مناطق 

النزاع165 .
وفي كل نشاط من النشاطات التي جرت، سعى فريق البحث إلى التحقق من إجابات املشاركني، 
ومشاركة جميع النتائج التي حصلنا عليها، كما أننا قمنا بتوثيقها بأنفسنا من أجل التأكد 
من صحتها. وكانت بعض القضايا التي واجهناها، ونوقشت بالتفصيل في وقت الحق، قضايا 
تتعلق بأخالقيات البحث العلمي، واحلاجة إلى ضمان حماية سرية جميع املشاركني بشكل 
صارم، وأن نكون منتبهني للحساسية السياسية لبعض القضايا عندما كنا نقوم بإجراء 
املقابالت مع املشاركني، والذين قد ال يثقون بشكل كامل بالباحثني »اخلارجيني«166. لقد جرى 
احلديث عن هذه املشكلة في الدراسات السابقة باعتبارها واحدة من أهم املشكالت التي تظهر 
أثناء إجراء البحوث في »بيئات النزاع«167 ، وعلى الرغم من أن معظم املشاركني في ورشتي 
العمل كانوا موجودين في بالد اللجوء، إال أنهم كانوا على صلة قوية مع عائالتهم وأصدقائهم، 
فضالً عن أنهم كانوا يأملون في العودة إلى ديارهم. لقد عبر قسم من املشاركني في ورشتي 
العمل عن خوف اجتماعي حقيقي حول طبيعة أدوارنا كباحثني، وهذا أمر كنا نتوقعه وسعينا 
ملعاجلته في كلتا الورشتني. وهنا ال ميكن التقليل من شأن هذا التحدي السيما أثناء العمل 

.2012 Neale & Hanna ;2012 Neale ;2012 See Hanna & Lau-Claydon  -164
.2017 See Jebril  -165

166-  في الوقت الذي يوجد فيه كثير من اجلدل حول العالقة الداخلية/اخلارجية، فإنه يجب هنا أن ينظر إلى ذلك في 
سياق مختلف. على سبيل املثال، في منوذج البحث املعياري النوعي، ينظر عادة إلى وجود فوارق في جتارب احلياة أو العرق أو 
الطبقة االجتماعية بني املطلعني على املوضوع من الداخل أو اخلارج حتى ضمن حيز جغرافي متماثل )على سبيل املثال، 

حالة الطبقة الراقية وحالة الطبقة العاملة(. ومع ذلك، فإن درجات التباين في هذا السياق لم تنبع ببساطة من مفهوم 
داخلي/خارجي في املنطقة اجليوسياسية نفسها. وبدالً من ذلك، يتم بناء العالقات الداخلية/اخلارجية على أنها »الغرب« 
و«العالم العربي«، وميكن ألي شخص خارجي أن يكون قادراً على أن يتحدث للجمهور عن األمور التي ميكن أن تقوض أمن 

الفرد في وطنه أو في أي مكان آخر، وهذا يخلق مستويات من عدم األمان فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية، والتي ال 
تساوي أنواع املعضالت من الداخل/اخلارج التي تظهر في سياقات أكثر دميقراطية. هذه مسألة مهمة ويجب مراعاتها أثناء 

تأطير أخالقيات البحث عند بداية عملية بناء القدرات البحثية ألولئك الذين يعيشون في املنفى القسري، بغض النظر 
 )2011 see Cohen & Arieli( .عن أوضاعهم أو خلفياتهم
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مع أناس موجودين في دول اللجوء أو يبحثون عن فرص إعادة توطني في دول أخرى بعد مرورهم 
بتجربة العيش في بيئات الصراع )حتى أثناء وجودهم في بالد اللجوء( أو عند تعرضهم للنزوح 
القسري )وما زالوا يرغبون في العودة إلى سورية( وما يتولد عن ذلك من خوف وخسائر اجتماعية 
وشخصية. وكان لهذه العوامل أثر كبير في تغيير سياق املقابالت مع املشاركني. إن العيش 
في دول اللجوء يعني أن إجابات املشاركني كانت نابعة في بعض األحيان من درجات عالية 
من القلق واحلزن الشديد والشعور بعدم األمان السيما فيما يتعلق بأدوارنا وأهدافنا واحلفاظ 
سالمتهم وحمايتهم. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن جميع الباحثني كانت لديهم اخلبرة في العمل 

مع مجموعات تعرضت للنزوح لفترة طويلة األمد.
وكان من السمات الهامة األخرى ملناهج البحث التي اتبعناها كسب الوقت واملكان واملنطقة 
باعتبارها من العوامل الهامة التي من شأنها أن تخدم منهجنا في الدراسة، وقد قمنا بتطوير 
سلسلة من املوضوعات األولية حول التعليم العالي في سورية مستندين في ذلك إلى الدراسات 
السابقة حول هذا املوضوع؛ منها على سبيل املثال: مراقبة وضمان اجلودة، ومدى رضى الطالب، 
والعدالة، وجودة املناهج التعليمية وشموليتها، وآليات ترقية أعضاء هيئة التدريس، وعبء 
العمل، وإمكانية وصول الطالب إلى اجلامعات، ومسارات التوظيف وتقدم الطالب، وكنا بحاجة 
لدراسة هذه القضايا عبر فترات زمنية مختلفة.  ومن هنا، فإن احلاجة إلى مناهج متعددة 
لتحديد االجتاهات عبر الزمن تفرض علينا طرح أسئلة ذات طبيعة تاريخية وشخصية )والتي 
متكننا من التأكد من أية أدلة مبنية على الدراسات السابقة أو على مساهمات املشاركني، 
أو الشك فيها( توضح كيف كان يتم فهم التعليم العالي في سورية في الفترات الزمنية 
املستهدفة في هذا البحث. وجرى في هذا البحث استخدام أساليب بصرية )جداول زمنية، 
خرائط، ورسوم بيانية( للتركيز على األحداث الهامة ونقاط التحول التي شهدها قطاع التعليم 
العالي في املاضي القريب، وقد مت استخدامها لتشجيع احلوار والتفكير في جتارب املشاركني 

وخبرتهم في مجال التعليم العالي عبر الزمن.

التفكير في مفهوم »اجلودة« في التعليم العالي
بناءً على ما قدمه )Mazawi )2005، نظرنا إلى اجلودة على أنها أمر أساسي في احملددات الثقافية 
الهياكل  من  باعتباره  واألمم،  لألقاليم  بالنسبة  مكانته  وفي  وإمكانياته،  العالي  للتعليم 
املؤسساتية التي تعمل في العالم العربي. وعلى غرار )Mazawi )2005، فإننا نرى أن االجتاهات 
السائدة في التعليم العالي ال ميكن فهمها مبعزل عن السياق السياسي والثقافي السوري 
وتاريخ التعليم هناك )Barakat 1993(، أو بعيداً عن أنظمة الالمساواة التي ورثها قطاع التعليم 
العالي في سورية )كما هو احلال في جميع املواقع اإلقليمية واجليوسياسية األخرى(. وبعبارة 

أخرى، يجب النظر إلى اجلودة من خالل فهم أوسع جلودة قطاع التعليم على مستوى العالم. 
نقدم فيما يلي عرضاً ملناهج »البحث« التي اتبعناها جلمع البيانات وتنفيذ ورشات العمل.

مجال  ودخول  الزمنية  واجلداول   )Timescapes( لألحداث  الزمني  العرض  منهجية 
التعليم العالي

ركزت ورشة العمل األولى على كيفية إعداد البحث النوعي اجليد وجمع البيانات في املرحلة 
األولى. بدأ فريق كامبريدج خالل هذه املرحلة بتقدمي حملة عامة عن ماهية البحوث النوعية اجليدة 
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وعن مناهج البحث وأساليبه، ثم قدم الفريق تعريفاً ملناهج البحث النوعي عالي اجلودة، وبعد 
ذلك استعرضت اجملموعة سياق التعليم العالي من خالل متارين رسم اخلرائط واجلداول الزمنية، 
وسعت للحصول على صورة عن جودة قطاع التعليم العالي أو أي شيء قريب من ذلك استناداً 

إلى وجهات نظر املشاركني.
 ونود اإلشارة هنا إلى أن منهجية العرض الزمني لألحداث )Timescapes( هي أسلوب منهجي168  
معتمد من قبل مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية ESRC، وهي عبارة عن منهجية زمنية 
تقوم على جمع البيانات عن جتارب األشخاص واألحداث املهمة ونقاط التحول الرئيسية خالل 
فترة زمنية محددة، وهذا يتطلب احلصول على إجابات واضحة عن أسئلة محددة، وميكن تطبيق 
هذه املنهجية على اجملموعات أو األفراد على حد سواء. وهذه املنهجية هي أسلوب يعتمد على 
تقنيات بصرية مختلفة من أجل احلصول على عرض بصري وتاريخي لألحداث املهمة أو الطارئة 
أو اللحظات الرئيسية املرتبطة بظاهرة ما. لقد مت تصميم هذه املنهجية األولى – رسم اجلداول 
الزمنية – من أجل احلصول على صورة عن األحداث املهمة التي تؤثر في قطاع التعليم العالي 
في سورية، ومت تصميم اجلداول الزمنية لالستفادة من »املعرفة الداخلية« باألحداث وللحصول 
على صورة عن املتغيرات السياسية والتعليمية التي تؤثر في الطرق التي يتم بها تعزيز اجلودة 
أو تقويضها من خالل أحداث سياسية وثقافية واجتماعية أكبر. وقد كان لبعض األحداث 
أهميتها اخلاصة، وبرزت بشكل واضح في اجلداول الزمنية مثل: املراسيم املتعلقة باجلامعات، 
وقرارات الدولة بخصوص توسيع اجلامعات وخصخصتها، والتعاون الدولي في مجال التعليم 
العالي، واعتماد ضمان اجلودة، وإنشاء مراكز البحوث، باإلضافة إلى القرارات السياسية الرئيسية 
املتعلقة بالتعليم العالي. وبناءً على ذلك، مت استخدام هذه التمارين ألغراض جمع البيانات، وفي 
الوقت نفسه مت استخدامها كوسائل استنتاج ملواصلة مناقشة التغيرات والتحديات التي 
تواجه قطاع التعليم العالي وذلك في األماكن التي أجريت فيها املقابالت، وفي مجموعات 
التركيز واجملموعات األكبر من ذلك. جتدون عينة من اجلداول الزمنية املكتملة في مالحق التقرير 

اخلاص بالتعليم العالي في سورية قبل عام 2011169.  
وبعد االنتهاء من اجلداول الزمنية، قمنا من خالل املناقشات التي جرت في مجموعات النقاش 
املركز الكبيرة بتطوير مناذج عديدة تساعد على التأكد من صحة البيانات مثل: أخذ املالحظات 
التي مت تسجيلها أثناء االستماع إلى مجموعات النقاش املركز وعرض اجلداول الزمنية )وطرح 
األسئلة(، والتحقق من اجلداول الزمنية التي قدمتها مجموعات النقاش ومقارنتها مع التقارير 
التوضيحات  تقدمي  أجل  من  بالسؤال  للمجموعات  والتوجه  السابقة،  والدراسات  املوجودة 
التي اضطلعت  التي جرت فيها صراعات. وتتمثل املهمة  والتفسيرات الالزمة عن األماكن 
بها مجموعات العمل في تطوير اجلداول الزمنية اخلاصة باألحداث األكثر أهمية )السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية( التي أثرت في جودة التعليم العالي في سورية، ومناقشة 

ذلك في كل مجموعة، وتوضيح أثره بشكل مفصل.

رسم خرائط اجتاهات التعليم العالي في سورية
انتقلنا بعد متارين رسم اجلداول الزمنية إلى متارين رسم اخلرائط، وقد أكسبنا ذلك صورة للمشهد 
اجلغرافي للتعليم العالي في سورية، ورؤية أوضح للتباين اجليوسياسي واإلقليمي للتعليم 

.2012 Neale and Hanna ;2012 Neale ;2012 Hanna & Lau-Claydon  -168
.)2018( .See Dillabough et al  -169

العالي في الدولة، ومن ثم متكنا من حتديد الفوارق بني املؤسسات العامة واخلاصة، واستكشفنا 
وجهات النظر اخملتلفة حول اجتاهات التعليم العالي. 

وحدد الفريق أشكاالً عديدة من التباين بني تلك املؤسسات، وأن هنالك اختالفاً واضحاً بني 
املشاركني حول ما يسمى »أفضل مؤسسات التعليم العالي« في الدولة. وكان من الضروري 
مناقشة هذا املوضوع من وجهات النظر اخملتلفة واملتضاربة لدى املشاركني من أجل التفاهم 
حول التفسيرات اخملتلفة املتعلقة بالوثائق والتقارير والدراسات السابقة املوجودة. لقد مت تصميم 
عملية رسم اخلرائط هذه لتكمل جهودنا في السعي للحصول على فهم أفضل لألماكن 
واملناطق التي كانت أكثر تأثراً باملتغيرات في البلد )بعضها مت حتديدها في متارين اجلدول الزمني(، 

ومن ثم ميكن رسم خريطة ملؤسسات التعليم العالي في مختلف األرجاء من سورية.
ومن أجل إجناز متارين رسم اخلرائط، عملت كل مجموعة من اجملموعات املشاركة في ورشة 
العمل على نسخ ورقية خلريطة سورية مأخوذة من اإلنترنت، ولم تكن هذه اخلريطة تُظهر أي 
انقسامات طائفية أو طوائف دينية أو مناطق صراع170، بل كانت تضم مدناً وأقاليم ومناطق 
ورسم  اخلريطة كمثال.  باستخدام هذه  ذلك  بعد  وقمنا  غير سياسي.  في سورية بشكل 
املشاركون في الورشة خرائط للتعليم العالي من وجهة نظرهم، مع توضيح الفروقات بني 
اجلامعات العامة واخلاصة، وحتديد املناطق التي قد يكون فيها عدم مساواة في تقدمي خدمات 
التعليم العالي أو أي اختالفات في اجلودة، مع توضيح أسباب ذلك. ومرة أخرى، وكما هو احلال 
في متارين اجلداول الزمنية، قام املشاركون برسم خرائطهم اخلاصة وحتديد مؤسسات التعليم 
العالي الهامة على كل خريطة وترتيبها تبعاً للمنطقة واملكان واجلودة )في بعض احلاالت(، وقدم 
لنا املشاركون معلومات حول التباين في جودة ونوع مؤسسات التعليم العالي أثناء عرضهم 
للخرائط، كما قاموا بتعريف مؤسسات التعليم العالي األخرى مثل معاهد البحوث أو معاهد 
التعليم العالي. ولتحقيق ذلك، سعينا إلى حتديد املناطق/األقاليم التي ميكن فيها العثور على 
هذه املؤسسات وذلك من أجل احلصول على إدراك أكبر للسياق اإلقليمي )الحظ أن هذا التمرين 
كان أكثر صعوبة( والتأثير )الطبقة العليا من مؤسسات التعليم العالي، مثل جامعة دمشق(. 
وقام أعضاء الفريق خالل مناقشات ورشة العمل بتدوين مالحظاتهم حول متارين رسم اخلرائط، 

وطرحوا أسئلة عديدة لتعزيز أفكارهم التي قدموها على الورق.

التدريب على طرق إجراء املقابلة: مقدمة
كان هناك نشاط آخر متثل في تدريب املشاركني في ورشة العمل على إجراء املقابالت وأساليب 
بتسخير  فإنهم سيقومون  وبذلك  املقابالت(،  إجراء  )مثل  النوعي  البحث  إجراء  وأساسيات 
طاقاتهم كباحثني مشاركني في هذا املشروع، ويساهمون في إجراء البحث الذي كنا نعده 
كباحثني »من الداخل« وزيادة عدد الذين أجرينا معهم مقابالت )أي، أكادمييون سوريون آخرون في 
دول اللجوء أو في سورية والذين ميكنهم اإلجابة عن أسئلة تتعلق باجلودة في قطاع التعليم 
العالي(. ومت في هذا السياق تدريب املشاركني على أساليب إجراء املقابلة املفتوحة، وجرى حول 
ذلك حوار تفاعلي مرن في مجموعات النقاش املركز نتج عنها بيانات دعمت األسئلة الرئيسية 

170-  نحن ندرك أن اخلرائط، بطبيعتها اخلاصة، ميكن أن تؤدي إلى مناقشات تتعلق باالنقسامات السياسية والتاريخية، 
وكان لدينا شعور قوي أنه ميكننا أن نستخدم خريطة أكثر عمومية ومعاصرة )تعود إلى ما قبل عام 2000( كأداة 

للمناقشة والتعلم وتقييم اخلصائص واالختالفات اإلقليمية في قطاع التعليم العالي في سورية، وذلك بالتعاون مع 
املشاركني في ورشة العمل.
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التي كنا نسعى لإلجابة عنها من خالل هذا املشروع. وبدأ ذلك مبهمة قام املشاركون من خاللها 
بتحديد موضوعات رئيسية مرتبطة بالتعليم العالي ومن ثم قاموا بكتابتها على ملصقات 
جدارية. وبعد ذلك نوقشت هذه املوضوعات في اجملموعة األكبر، وُجمعت مالحظات املشاركني 
بدقة، وأنشئت قائمة أخرى للموضوعات من أجل إجراء املقابالت من قبل الفريق بعيداً عن ورشة 
العمل )ومت إرسالها إلى جميع املشاركني(. وكان هذا مبثابة القاعدة األساسية لبروتوكول املقابلة 
النهائية ليتم استخدامه من قبل املشاركني وذلك في سياق املقابلة اخلاصة بهم )توسيع 
قاعدة البيانات(. وقام املشاركون بتطوير خطط بحثية واملضي فيها قدماً في تنفيذ دراساتهم 
وإجراء املقابالت، ومت حتديد أحد أعضاء فريق جامعة كامبريدج من أجل التواصل وتقدمي الدعم 
واملساعدة ملواجهة أية حتديات تظهر أثناء جمع البيانات، وُطلب من املشاركني إحضار جميع 

البيانات اجلديدة إلى ورشة العمل الثانية.
وكانت اخلطوة الثانية في هذه العملية هي إتاحة الفرصة للمشاركني في ورشة العمل من أجل 
التدرب على إجراء املقابالت حتى يتمكنوا من إجرائها بطرق تضمن حماية املشتركني نظراً للظروف 
األمنية. على سبيل املثال، تدرب املشاركون على أساليب إجراء املقابالت، وتعلموا أساليب أخذ 

املالحظات، وكان من املتوقع عدم متكنهم من إجراء املقابالت الصوتية بسبب اخملاوف األمنية. 
أما اخلطوة الثالثة فكانت عن أخذ العينات وحتديد اجملموعات املستهدفة إلجراء املقابالت، وكان 
النهج األساسي في هذه اخلطة على النحو اآلتي: حتديد أسئلة البحث؛ واختيار املشاركني فيه؛ 
وفهم دور العينات املتأنية والوصول إليها171؛ وحتديد حجم العينة؛ وحتديد اجملموعات املستهدفة 
الطالب  املثال:  سبيل  )عل  األسئلة  عن  وجتيب  البحث  مواضيع  عن  تتحدث  أن  ميكن  التي 
واملوظفون(؛ ومعاجلة املسائل املتعلقة بالوصول والسالمة؛ وحتديد خطط العمل )حتديد أعضاء 
الفريق إذا كان العمل سُينجز في فريق(؛ وتطوير جدول زمني للبحث. وفي نهاية املطاف اضطررنا 
إلى استبعاد فكرة »منهج الفريق جلمع املزيد من البيانات« بسبب وجود املشاركني في أماكن 
مختلفة وبسبب التحديات املرتبطة بتطبيق هذا املنهج. ولدى تصميم اجلدول الزمني شجعنا 

على اتباع هيكل املهام اآلتي:

الصورة املوجزة أ.1: هيكل املهام الذي مت تعزيزه في ورشة العمل

املهمة 1: حتديد املشاركني في البحث.  -
املهمة 2: األخالقيات )خطة املوافقة الشفهية أو اخلطية(.  -

املهمة 3: إجراء املقابالت والتسجيل الصوتي وتدوين املالحظات.  -
املهمة 4: حتديد املوضوعات املنبثقة عن النتائج واالستكشاف واملقارنة املستمرين172.    -

املهمة 5: احلصول على رؤى أولية.  -
املهمة 6: االتصال باملرشد البحثي أثناء جمع البيانات.  -

ومن ثم مت توزيع املشاركني في الورشة على عدة فرق عمل وتكليفهم بإجراء البحوث بعد 
مغادرتهم ورشة العمل، ومت تقسيمهم إلى فريقني: فريق الوثائق )فريق تقدمي الوثائق وامللخصات 

171-  كان هذا جانباً مؤثراً بشكل خاص في التدريب، حيث كانت توجد حاجة ألخذ عينات هادفة من أجل ضمان أن 
الوصول إلى اجملموعات املستهدفة ذات الصلة )أي األكادمييون والطالب السوريون اآلخرون( كان آمناً ولم يشكل أي مخاطر 

عليهم.
.)1992( See Glaser  -172

وحتليلها إن أمكن(، وفريق البحث املشارك في إجراء املقابالت على الرغم من أن املشاركني أجروا 
مقابالتهم بشكل مستقل نتيجة لوجودهم في أماكن مختلفة في تركيا عادوا إليها بعد 

انتهاء الورشة.
 

مقابالت مفتوحة مع األكادمييني السوريني: النزوح، والسفر إلى دول اللجوء، وتأمالت 
في جودة التعليم العالي

كان هنالك جانب رئيسي آخر للعمل وهو إجراء مقابالت مع أكادمييني موجودين في دول اللجوء، 
وقد أجرينا مقابالت مفتوحة )مبساعدة من قبل املترجمني الفوريني( مع 19 من األكادمييني 
النازحني الذين يعيشون في تركيا باستخدام بروتوكول موضوعي مفتوح وضعه األكادمييون 
أنفسهم. وكان جميع أعضاء الفريق من ذوي اخلبرة في قضايا النزوح، وقراءة الدراسات السابقة 
حوله واملواضيع األساسية املتعلقة بالتعليم العالي في سورية، ولديهم خبرة سابقة في 
قضايا نزوح األكادمييني والتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع وجودته، وكان هذا ضرورياً من أجل 

بناء البروتوكول. يوضح اجلدول أ.1 مواضيع البروتوكول.
جدول أ.1: مواضيع للمناقشة مع األكادمييني النازحني

في  واملهني )وخصوصاً  التاريخ الشخصي  واملهنية:  الذاتية/الشخصية  السيرة   .1
مجال التعليم العالي(.

2. النزوح واالنتقال القسري ونتائجه على الصعيد الشخصي واملهني.
3. وصف التعليم العالي ورسم خارطته )قبل وبعد عام 2011(.

4. وصف الوضع احلالي للتعليم العالي في سورية.
5. الظروف الشخصية واملهنية.

6. خبرة الطالب ومتثيلهم في اجلامعات، والنزوح القسري، وظروف اجلامعة.
7. البحوث والتدريس.

8. العدالة )قبل وبعد عام 2011( على الصعيد الشخصي واملؤسساتي.

ومن املهم اإلشارة هنا إلى أن هذه املقابالت كانت صعبة ومليئة بالتحديات سواء بالنسبة 
للباحثني أو لألشخاص الذين أجريت معهم، ويعزى ذلك جزئياً إلى حساسية القضايا التي متت 
مناقشتها، والصدمات النفسية التي يعاني منها األكادمييون في دول اللجوء أيضاً، باإلضافة 
إلى اخلسائر االجتماعية واالقتصادية واملهنية والشخصية التي تعرضوا لها. وقد حرص فريق 
جامعة كامبريدج بشدة على التأكد من فهم األشخاص الذين جرت معهم املقابالت ألهداف 
البحث، وأن جميع اتفاقيات احلفاظ على السرية موجودة، وأن لديهم خيارات واضحة حول 

املشاركة، وأال يشعروا مبمارسة أي ضغط عليهم من أجل إجراء املقابلة.
تعليم أساليب حتليل البيانات: الورشة الثانية

اتسم منهج العمل في الورشة الثانية بالنشاط الكبير وكان جتريبياً بامتياز، وقد اشترك فريق 
جامعة كامبريدج مع املشاركني في الورشة في تطبيق منهج ابتدائي لتحليل بيانات حصلنا 
عليها من أبحاث املشاركني، وكنا نهدف للعمل كفريق، وأن نتعاون في بعض التدريبات العملية، 
وقام املشاركون في الورشة بجمع بيانات للمشروع مثل: رسم اخلرائط واجلداول الزمنية وتدوين 
املقابالت. ومّر املشاركون أثناء هذه الورشة بالعمليات اآلتية: إعداد النصوص لتحليلها وترميزها، 
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وصياغة وترميز املواضيع، وكتابة امللخصات. وكانت هناك فترة للتفكير فيما تعلمه املشاركون 
بعد كل جلسة ومحاولة لتحليل البيانات )وذلك كجزء من التدريب والتحليل(. ومن ثم مت إنشاء 
فرق البحث من املشاركني لكي يكونوا قادرين على أخذ زمام املبادرة في أي بحث مشترك أو 

مساعدة قد يتم تقدميها بخصوص الترجمة أو تلخيص الوثائق. 
وفي الوقت الذي كانت فيه املشاركة في جميع هذه املهام وتصنيفها أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة 
للعديد من املشاركني، فقد سعى الكثيرون منهم ملساعدتنا في تفسير الوثائق وتصميم 
البحث وتلخيص النتائج التي توصلوا إليها. وبعد ذلك انتقلنا إلى مناقشة قضايا التحقق من 
صحة البيانات ومصداقيتها، ثم شجعنا املشاركني على االعتماد على مصادر البيانات إلنشاء 
هيكل كتابة موضوعي، واستخدام مصادر متعددة لألدلة من أجل كتابة ملخصات تنفيذية ملا 

تعلموه من البحث التجريبي.
وانتهت ورشة العمل مع انتهاء الفرق من حتليل البيانات وتقدميهم لنتائجهم وإجراء مناقشة 
حول التوصيات التي شعرنا أنه ميكننا تقدميها في هذه املرحلة، باإلضافة إلى مناقشة العمليات 

التي جرت خالل الورشة ككل وخطة النشر النهائي للبحث.
البيانات التي مت جمعها عن بعد من داخل سورية

أثناء التحضير لورشة العمل الثانية وجمع البيانات التي جمعها املشاركون في الورشة عن 
بعد، أصبح من الواضح أن العملية لم تكن سهلة، وأن املقابالت لم تكن مباشرة، وكان العدد 
اإلجمالي للمقابالت التي أجريت مرتفعاً جداً قياساً باخملاطر والظروف األمنية التي يعيشها 
املشاركون احملتملون، ناهيك عن القضايا املتعلقة بالثقة واخلبرة البحثية. وانتهت املقابالت 
املفتوحة عن بعد بصياغتها على شكل استطالع عبر األنترنت أو تقارير رقمية أو شفهية مع 
وجود بعض االستثناءات، وبالتالي كان هناك اختالف كبير في جودة البيانات التي مت جمعها. 
املتعلقة بجودة  النطاق حول املسائل  التقرير ميثل مشاورة واسعة  العموم، فإن هذا  وعلى 
التعليم العالي في سورية اليوم، وهذه املسألة لم تكن عالية اخلطورة بالنسبة ألولئك الذين 

قاموا بها فحسب، بل كانت متثل أيضاً حتدياً من حيث الوصول واالنفتاح والشمولية.
برنامج الترميز والتحليل

مت جمع وحتليل مجموعة البيانات التي تضم 136 مقابلة باستخدام 11 فئة كما يوضح اجلدول 
أ.2، وكانت الفئات من 1 إلى 10 قد انبثقت من خالل استعراض الدراسات السابقة وتدريبات بناء 
القدرات التي جرت في ورشة العمل األولى التي هدفت إلى استنباط آراء املشاركني حول العوامل 
التي تسهم في تعزيز اجلودة في قطاع التعليم العالي، وتضمنت الفئة 11 جتارب األشخاص 
الذين أجريت معهم املقابالت حول النزوح الداخلي واخلارجي واإلجابة على أسئلة تتعلق مبسائل 

الهوية املهنية واملدنية قبل األزمة وبعدها.

جدول أ.2: الفئات املستخدمة في الترميز173174

173-  مت الحقاً دمج هذا املوضوع مع موضوع رسالة اجلامعة والقيم واحلوكمة .
174-  هذا املوضوع غير مدون في هذا التقرير.

1. رسالة اجلامعة والقيم واحلوكمة

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

2. دور اجلامعة في خدمة اجملتمع 173 

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

3. ضمان اجلودة

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

4. قضايا التوظيف

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

5. التدريس واملنهاج والتقييم

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

6. دور البحوث

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

7. املوارد والبنية التحتية

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

8. قبول الطالب

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

9. الوصول

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011

10. قابلية توظيف الطالب

- وجهة نظر املوظفني قبل عام 2011

- وجهة نظر الطالب قبل عام 2011

- وجهة نظر املوظفني بعد عام 2011

- وجهة نظر الطالب بعد عام 2011
11. إفادات األكادمييني النازحني 174

- قبل األزمة

- الظروف التي دفعت للنزوح

- املشاركة السياسية واجملتمعية

- الهوية األكادميية في دول اللجوء

- تطلعات للمستقبل
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امللحق )ب(: وثائق ومنشورات السياسات باللغة العربية التي راجعها 
فريق البحث السوري
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 كارا
تأسست كارا Cara )مجلس األكادمييني املهددين باخلطر( في عام 1933 من قبل مجموعة من 
األكادمييني والعلماء في اململكة املتحدة كردة فعل على قرار النظام النازي الذي قضى بطرد 
العديد من األكادمييني البارزين من مناصبهم في أملانيا ألسباب عنصرية وسياسية، وقد حدد 
مؤسسوها مهمتهم بأنها »تخفيف املعاناة والدفاع عن التعلم والعلم«، وقاموا بني عامي 
1933 و1939 بتأمني سالمة نحو 2000 شخص مع عائالتهم، وقد ساعد العديد من هؤالء في 
حتقيق أشياء عظيمة، مبا في ذلك الفوز بست عشرة جائزة من جوائز نوبل، وساعدت مهاراتهم 

ومعارفهم في إحداث حتول في العديد من مجاالت احلياة الفكرية في اململكة املتحدة.

رائدة في مجال  تزال مؤسسة عاملية  ما  تأسيس كارا وهي  على  وثمانون عاماً  مر خمسة 
عملها، وتعمل على مساعدة األكادمييني من جميع أنحاء العالم الذين يخافون على حريتهم 
وسالمتهم الشخصية، وحتى على حياتهم. وتتمتع كارا بدعم قوي من حوالي 120 جامعة 
في اململكة املتحدة وعدد متزايد من اجلامعات األخرى في اخلارج، وهذه اجلامعات تستضيف 
امللتحقني ببرامج كارا، وهم من األكادمييني الذين أجبروا على العيش في املنفى مع عائالتهم 
إلى أن يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم يوماً ما كما يأمل معظمهم. باإلضافة إلى ذلك، تقدم 
برامج كارا اإلقليمية دعماً مبتكراً وفعاالً لألكادمييني الذين يعملون في بلدانهم على الرغم من 
اخملاطر املوجودة هناك، أو للذين أجبروا على النزوح إلى مكان قريب من بلدهم. إن البرنامج اخلاص 
بسورية هو أحدث برامج كارا، وهو حتى اآلن البرنامج الدولي الوحيد الذي يركز على دعم وتطوير 
األكادمييني السوريني املوجودين في املنفى في املنطقة احمليطة بسورية، مع احتمال مشاركة 

نحو 200 شخص في أنشطة البرنامج عام 2019.

 
كلية التربية – جامعة كامبريدج

يتكون فريق إصالح التعليم واالبتكار من باحثني أكادمييني وممارسني في مجال التدريس، ومقرهم 
في كلية التربية بجامعة كامبريدج. هذا الفريق متخصص في مجال األبحاث اخلاصة بإصالح 
نظم التعليم، ويشمل هذا على التطوير والبحث العلمي واملراقبة والتقييم. لقد أثبت الفريق 
نفسه من خالل تسخير اخلبرات امليدانية العملية جنباً إلى جنب مع البحث العلمي واملراقبة 
والتقييم، كما أن جامعة كامبريدج أثبتت نفسها من خالل أبحاثها العلمية وتطوير عالقاتها 
على املستوى الدولي، وقد وجد هذا الفريق الفرصة لتطبيق معارفه ومهاراته اخلاصة ملساعدة 

املؤسسات في إعادة تشكيل طرق تقدمي التعليم.
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