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 )1(شــهــــــادة أســـتـــــــــاذ زائــــــــر فـــي جــــــــــامـــعـــة حــلــــــب 
 

 بناء ضخم بال روح أللوف الطالب الغائبين يمثلهم مئات يدّونون المحاضرات

ة حلب السورية                                    ي جامع رًا ف تاذًا زائ سيتين أس سنتين درا ة -حلقة أولى من شهادة مدرس جامعي أمضى  آلي
 .وهي تتضمن وصفًا للبناء الجامعي وبرامج التدريس وصلة الطالب بها. اآلداب والعلوم االنسانية

-1- 

ام                    ى حلب في الع ا، وصلت ال حدى جامعاته تي أدّرس في إ ة ال دة االميرآي ،2003قادمًا من الواليات المتح
ا -ألعمل استاذًا زائرًا في جامعتها         دريس ومواده رامج الت آلية اآلداب والعلوم االنسانية، حيث اآتشفت أن ب

دة        رة واح بقًا وم د  "تقررها مس ى االب ار"ال ى المدرسين اختي في دمشق، ويستحيل عل الي  م الع ، وزارة التعلي
صًال، اتذة، أ المواد وموضوعاتها الثابتة، المكررة والمستعادة، سنة بعد سنة، من دون أن يسعى أي من االس

لى                                 رة االو في الم ّررت وُأعّدت  ذ ُق ى. في تغييرها، بل يقيمون على استعادتها لتبقى على حالها من واضافة ال
االساتذة الثابتين والمتفرغين في الكلية، هناك فئة أخرى من القادمين من دمشق للتزاحم على ساعات تدريس

َق. اضافية يحّصلون منها بدالت انتقال الى جانب أجورهم الثابتة الزهيدة                     م يب ووسط هذين الثبات والتزاحم، ل
 .لي من مواد التدريس سوى الفضالت
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وم ة اآلداب والعل دة لكلي على مساحة واسعة في منطقة سكنية راقية على مدخل المدينة، تنتصب المباني الجدي
ث ة، وثال االنسانية من جامعة حلب، مؤلفة من حدائق وبناء للتدريس واالدارة ومكاتب االساتذة، وآخر للمكتب

قديم،. للسكن الطالبي  اء آخر  ه من بن ال الي يزه واالنتق وسرعان ما علمت أن إنجاز مشروع بناء الكلية وتجه
 .2003 - 2002سنة، لتفتح الكلية أبوابها الستقبال الطالب في العام الدراسي  20استغرق أآثر من 

ا،. من الخارج تبدو المباني جديدة ضخمة وحديثة الطراز المعماري والهندسي                     لكن الدخول اليها والتجول فيه
ة ة الخالي ة الداخلي آلن الباح ة، ويم ن الضخامة والحداث ذين يصدران ع ة الل الفراغ والوحش عورًا ب ان ش يبعث
س ات التدري ا قاع يرة، وحوله ة االخ تى الطبق ة االرضية ح ن الطبق اء م ة البن ي ضخامتها مجّوف رة ف والمقف

اتذة. ومكاتب االدارة واالساتذة      ن الطالب واالس انية بي ات االنس ي العالق برودة ف اء بال روح ويبعث ال ه بن إن
ه اء عن ه غرب رون في ل المنتش واءه، فيظ ان وخ ود المك دد جم رًا يب وثهم أث ورهم ومك ترك حض ذين ال ي ال

ة التدريس. وعابرين م وبعملي ا بينه والحق أن طبيعة الحياة الجامعية للطالب واالساتذة ونسيج عالقاتهم في م
تبعث الروح واإللفة في البناء الذي ُشّيد الستيعاب ألفي طالب وطالبة، فال  وأنشطتها، أضعف وأهزل من أن     

ية يداوم منهم على الحضور في الكلية والدخول الى قاعات التدريس سوى مئات قليلة على مدار السنة الدراس
 .الجامعية
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ى الطراز مم عل ذي ُص ة ال جامعي للكلي اء ال د سبقت إنشاء البن ة ق ال يبدو أن دراسة للحاجات الوظيفية الفعلي
ي ضخامتها. السوفياتي الراحل في ضخامته االفقية النمطية     اوية ف فقاعات التدريس ُأنشئت وُجهزت آلها متس

ا       دة منه توعب الواح اعها، لتس ة     500واتس ب وطالب ر. طال ات غي الب الكلي ائع أن ط روف والش ن المع لك
سبة ضئيلة ال التطبيقية في الجامعات السورية آلها، ال يداوم منهم على الحضور الى قاعات التدريس سوى ن

حو                      . تتجاوز الستة في المئة   ة سوى من ن شبه خالي ًا 30لذا تبقى آل من هذه القاعات الضخمة الواسعة  طالب
 .وطالبة يتوزعون متباعدين في أرجائها الخاوية في أوقات الدوام الجامعي طوال العام الدراسي

ة وهذا يذّآر بمباني المدارس الرسمية التي أنشأها مجلس الجنوب اللبناني في آثير من البلدات والقرى اللبناني
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داد ضئيلة من الجنوبية والبقاعية في سنوات ما بعد الحرب، لتبقى صروحًا عمرانية خاوية وخالية اال من أع
ا، وحضور              ري وعظمته ه ب تاذ نبي ة االس وة زعام ى ق هد عل ذة، ولتش ل"التالم ة أم دات" حرآ ذه البل ي ه ف

في ثي  وة سلطان النظام البع ى ق والقرى، تمامًا آما تشهد ضخامة القاعات الخالية والخاوية في آلية حلب عل
 .سوريا

واد التدريس ثرة م ى آ ًا ال ًال قياس ثم إن ضخامة قاعات التدريس واتساعها في الكلية الحلبية، جعال عددها قلي
عدد. الجامعي وتنوع حصصها اليومية      وهذا ما أدى الى أن تفيض المواد والحصص أثناء الدوام اليومي عن 

أوون ادة أخرى قاعة فارغة ي ي م ا ال يجد طالب آخرون ف ون، فيم ة قليل غلها طلب القاعات الالزمة التي يش
م ن، رغ ة قليلي ذي يضيق بطلب اء الجامعي الضخم ال ي البن دريس ف ة الت ة عملي اليها، فتشوب الفوضى اليومي

 .اتساعه وخوائه
ا ى الكافيتري ولتكتمل صورة هذا البناء الجامعي الذي يمتلئ داخله بالفراغ والفوضى، ال بد من إلقاء نظرة عل
م، طوال ساعات ة منه به الخالي دريس الفسيحة وش عات الت المزدحمة دائمًا بالطلبة وصخبهم، على خالف قا

اق في. الدوام اليومي  ى االختن ة من ستريو، تبعث عل سحب دخان التبغ وصخب الموسيقى واالغاني المنبعث
 .الكافيتريا المزينة جدرانها بعدد وافر من صور السيد حسن نصراهللا

ازه                     لذي استغرق انج جامعي ا اء ال ائية للبن ا أن 20أما الصورة االنتش دورها، اال إذا علمن نة، فال تكتمل ب س
يز                اء والتجه سرقة واالختالس والغش في االنش م بال ييده المته .هناك دعوى قضائية جنائية في حق متعهد تش

ا           اوز قوته ية ال تتج زة أرض رددون أن ه ا ي يرًا م ة آث دع  3فالطلب اء للتص ّرض البن د أن تع ات ال ب درج
تراء السريع. واالنهيار ما ظهر االه اء، آ وفي السنة الدراسية االولى ظهرت بعض التشققات الطفيفة في البن

ة                    زة التدفئ ذي سرعان) الشوفاج (في التجهيزات الصحية، ناهيك بالنش في السقوف وتسرب الماء من أجه ال
 .ما توقف عن العمل
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ة عن مكب انية آناي وم االنس ة اآلداب والعل ون إن آلي ي حلب يقول آثيرًا ما تسمع مدّرسي الجامعة وطلبتها ف
ذلك أن آل طالب حاز شهادة الثانوية العامة في سوريا ال يخّوله مجموع عالماته الدخول الى آليات. للنفايات

م س، أو عل م النف ة، أو عل انية لدراسة الفلسفة العام وم االنس ة العل ى آلي سة، ينتسب ال الحقوق والطب والهند
 . االجتماع، أو األدب العربي، أو االنكليزي، أو الفرنسي

عن ارة  بي، فيتحدثون ت الطلبة المنتسبون الى هذه الكلية يصعب إحصاء أعدادهم وتحديدها إال على نحو تقري
ي. ألف طالب وطالبة، وطورًا عن مئة ألف            60 ير ورود اسمه ف فالطالب ال يدفع رسوم تسجيل، وال يهتم بغ

ي ا ف اج اليه ان يحت ة، اال اذا آ ه الجامعي ى بطاقت قائمة التسجيل بداية العام الدراسي، غير عابئ بالحصول عل
ى. تسهيل بعض أموره الحياتية والمعيشية، او للوجاهة والتباهي              دوين إسمه عل هو ت ه ف ذا آل م من ه ا األه أم

ة آل فصل دراسي                     ات في نهاي ن          (لوائح التقدم الى االمتحان ية تنقسم فصلين اثني ومن أصل). السنة الدراس
 .آالف الطالب الذين يتسجلون في هذه الكلية، ال يحضر الى قاعات التدريس طوال الفصل سوى المئات

ين                          راوح ب ا ي ألف طالب 350و 450في هذا السياق ال بد أن نذآر أن عدد الطلبة الجامعيين في سوريا آله
ب، حمص      : جامعات  4وهؤالء يتوزعون على        . وطالبة في العام الدراسي الواحد       ة(دمشق، حل اسمها جامع

 ).إسمها جامعة تشرين(، والالذقية )البعث
في أحوال الجامعات  ارفين ب ا، اروي أن الع ا وتوزعه داد ومعناه ذه االع ة ه عن حقيق ة  لتقديم صورة تقريبي
را في حلب                                      تاذا زائ ا اس ل وصولي من اميرآ ا، قب ة فيه عداد الطلب ّذروني من ضخامة ا د ح .سوريا آانوا ق

ية           نة الدراس ع الس ة مطل ي الكلي دريس ف ات الت ى قاع ت ال ن دخل دد)2004  – 2003(وحي ، ووجدت ان ع
ن      تراوح بي ات ي ي القاع ة ف ددهم ال 50و  30الطلب ة ان ع ي قاع ن الطالب ف ت لبعض م ة، قل ا وطالب طالب

ن         راوح بي ذين ي ة ال دد الطلب ى ع ا ال ه، قياس تهان ب ة       20و 10يس ات االميرآي ات الجامع ي قاع د. ف ن اح لك
نا سوى: الطالب سرعان ما ضحك قبل ان يقف ويقول لي          تاذ، لس ا حضرة االس نحن الحاضرين هنا واآلن ي

د            800تمثيلية لطلبة هذه القاعة الذين سيصير عددهم            ) عّينة(نماذج   ات بع 3طالب وطالبة في وقت االمتحان
 .أشهر

ة               ى ان بعضًا من هؤالء الطلب ن –بعد ايام انتبهت ال م وحدهم الذي ائبين، ه ن للغ اذج الحاضرين والممثلي النم
ة        ي القاع ا ف تي القيته دوين المحاضرات ال غلون بت نة. ينش ن الس ة الفصل االول م ن نهاي بوع م و اس ل نح قب

ا                               ة منه ى آل ورق .الدراسية، قّدم لي طالب من مّدوني المحاضرات ما دّونه، وطلب مني ان اضع توقيعي عل
وحين استوضحته الغاية من ذلك، قال الطالب انه مكلف تدوين محاضراتي لبيعها من مكتب يقوم باستنساخها

ات                            يام االمتحان ة اال في ا ى الكلي ط ال دّونات. وبيعها بدوره من الطلبة الغائبين الذين ال يحضرون ق اخذت الم
ة                   ة غير مفهوم ها جمل مفكك ا واآتشفت ان ن قرأته نزل، فأصابني ذهول حي ى الم ي. معي ال ار التال ي النه ف
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ا المحاضرات لتي تناولته اوضحت للطلبة ان االجابة عن اسئلة االمتحان تتطلب مناقشة نص من النصوص ا
م            راءة والفه ة للق ير قابل ا غ ة، ألنه ظ المحاضرات المدون د حف ق، وال يفي رح والتعلي ف بعض. بالش اذاك وق

م. استاذ نحن لسنا في اميرآا، نحن اغبياء، وال نستطيع القيام بما تطلبه منا                   : الطالب قائلين  ًا منه حتى ان طالب
ا: قال نحن حمير استاذ، ومنذ صغرنا تعودنا على الحفظ الحرفي للدروس قبل االمتحانات، وليس في مقدورن

 .أن نشرح ونعلق ونناقش
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ن                ه م ني ان اختصر مدونات ب م اآيا، وطل بي ش ى مكت دّون محاضراتي ال ب م اءني الطال ام ج د اي 250بع

تاذ المحاضر                          25صفحة الى   ه ان االس ائال ل دونات، ق اي(صفحة، ألن مكتب االستنساخ رفض استنساخ الم
ا ي، واال آيف تمأل محاضراته        ) ان هال آالم ه وباس ي عقل ذي ال 250مصاب بمس ف الم ال ن الك صفحة م

 !يشتري مدوناته اي من طالب الكلية؟
ول ن ط اآين م ن ش د، محتجي ى العمي م ال م، ث س القس ى رئي ذهب الطالب ال دونات، ف رفضت اختصار الم

لي          اال  رئيس اال ان ق د وال دني؟         : المحاضرات، فما آان من العمي تاذ، شو في بال بّدا هـ! ليش مصّعبها اس ا  م
 .القد، طّريها استاذ، صّل ع النبي

دريس، بعد ذلك صرت التقي اشخاصا ال اعرفهم، وال اعلم انهم من الطالب الذين لم ارهم مرة في قاعات الت
ات                م في مكاتب. اال حين يسألونني عن المحاضرات ومادة التدريس واسئلة االمتحان ي به وهؤالء رحت التق

ية                         ون في المكاتب الحكوم يرين من الطالب موظف اء، فأدرآت ان آث اتف او شرآة الكهرب م. البريد او اله آ
م                        ون ان اغير اسلوبي في التعلي دم شخص يعمل في. آانت اسئلتهم وتوسالتهم تحرجني، حين يطلب رة تق وم

تي صعدت! صحيح استاذ بّدك تسألنا اسئلة من خارج المحاضرات؟  : مطعم، قائال يارة االجرة ال سائق س ا  ام
 ! ولو استاذ ليش بّدك تعمل فينا هيك، مفكرنا فالسفة؟: الى جانبه مرة، فقال لي

سؤال ا ورد في ال ى م ن عل م محتجي ع منه ى الطالب، وقف جم ئلة عل ع االس في نهار االمتحانات، بعد توزي
اقش؟ نحن ال نعرف ان نشرح وال ان: حول نص صغير طلبت شرحه ومناقشته، فقالوا          شرح ون ني ا شو يع

 !شو يعني عّلق؟: اما رئيس القسم الذي اشتكى الطالب لديه، فسألني. نناقش
ى ادرة حلب ال ى مغ طالب، اضطررت ال ا ال ها ثلث تي ادرس ادة ال حين ظهرت نتائج االمتحان ورسب في الم
ئلة                                    دريس ووضع االس ة في الت اتي االميرآي حزبيين يتحدثون عن اتجاه ة ال .بيروت، بعدما راح بعض الطلب

 !ولو استاذ، انت استاذ زائر، وبتسّقطنا في االمتحان؟: واذآر أن احدهم قال لي

      محمد أبي سمرا

......................................................................................................................................................................................... 
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