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 )2(شــهـادة أســـتـاذ زائـــر فـــي جـــامـــعـــة حــلــب 
 آـلـيــة مـراقــب الــدوام ودفــتـــره الـعـتـيـق وأسـاتــذة بــدالت الـنـقـل 

آلية اآلداب  -الحلقة الثانية من شهادة مدّرس جامعي أمضى سنتين دراسيتين استاذًا زائرًا في جامعة حلب 
وهي تتضمن وصفًا لدور مراقب الدوام ووظيفته في الكلية، وسير العمل اليومي االآاديمي. والعلوم االنسانية

 .وأحوال األساتذة، وصلتهم بالطلبة
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سي             لتي بعثتني 2003-2002في يومي االول من العام الدرا سانية في حلب ا لوم االن ة اآلداب والع ي آلي ف
تي رحت دوام ال بارة مراقب ال توقفتني ع رًا، اس ستاذًا زائ ة ا دة االميرآي ات المتح اليها إحدى جامعات الوالي

 .أسمعها تتردد آثيرًا على ألسنة االساتذة أثناء تبادلهم الكالم في لقاءاتهم
شؤون ي  ة وحضورًا ف ثر أهمي ة أآ ي الكلي دوام ف ي حلب أدرآت أن مراقب ال امتي ف بعد مدة قصيرة من إق

سام                  اء االق د ورؤس ية من العمي ة التنفيذ ال. حياتها االآاديمية واالداري ي االعم ه وحضوره ف ي أهميت أنه ف وش
ي آل ا، حيث تجد ف في سوريا آله التنفيذية اليومية، شأن غيره من أشباهه في االدارات والمؤسسات العامة 
ى ن صغيرها ال ي االدارة م ال ف يير االعم ي تس ًا ف غل دورًا محوري ذيًا يش ًا تنفي ًا إداري ًا أو حارس ا مراقب منه

 .آبيرها
اتذة ة لالس ة االداري ؤون االآاديمي ه الش ّير من ه ويس داوم في ًا صغيرًا ي ة مكتب ي الكلي دوام ف ب ال غل مراق يش

في القاعات                       . والطالب واده  ذي. فهو الذي يوّزع برامج التدريس عليهم، ويضبط أوقاته وحصصه وم وهو ال
ة              ررات الجامعي راه. يسّير شؤون الحصول على الكتب والمق ق ت تر عتي ا في دف ام مسجلة برامجه ذه المه وه

ثر من                     ذ أآ ذه من ه ه ي وظيفت ة مكتب المراقب نفسه والمستمر ف لم أن 20مطروحًا على طاول ع الع نة، م س
روح ذي ي ق ال تره العتي البناء الجامعي الجديد للكلية أفتتح قبل سنة، فانتقل اليه المراقب من البناء القديم مع دف
ن في شأن م ة  ي الكلي ه أحد ف ا راجع ا متصفحًا، آلم ينظر في صفحاته الموشكة على التلف من آثرة ما قّلبه

 .شؤونها االآاديمية التنفيذية
ة. ودخلت الى واحدة من قاعات التدريس في الكلية أللقي محاضرتي االولى على الطلبة            القاعة فسيحة مترامي

ثر من           500األرجاء وتتسع لنحو      ا أآ ن 30شخص، فلم أجد فيه ا متباعدي ة جالسين في أرجائه ًا وطالب طالب
على آراٍس خشبية عارية، قبالة منبر االستاذ المحاضر العالي والضخم آمنصة القضاة في المحاآم، من أجل

ة  به الخالي ي القاعة الفسيحة ش ة وف ي روع الطلب ة ف ّث الرهب ه. ب دّون علي وح ي دار خلف المنصة ل ى الج عل
ي. المحاضر مالحظاته بقلم حبر خاص، وتستعمل ممحاة خاصة لمحو الحبر عن اللوح                        وسرعان ما علمت ف

ما رة، ألن ترآه آل م ي  ى القاعة ف حاتي معي ال حصة التدريس في اليوم التالي، أن علّي إحضار قلمي ومم
 .قرب اللوح على طاولة المنصة العالية، ال يمكن إال أن يعرضهما للسرقة

في حصة التدريس االولى ُطرق باب القاعة، ودخل منه شخص قال إنه أستاذ في ا لكلية وخلفه مجموعة من
 . الطالب

عن أذنك أستاذ، هذه القاعة لي ولطالبي في هذا الوقت، بحسب قائمة توزيع حصص التدريس التي حصلت -
 .عليها من مراقب الدوام، وعليك أن تخليها اآلن، قال االستاذ الواقف في باب القاعة وخلفه جمع من طالبه

ّي - أن عل اوبني ب تاذ، فج ل، قلت لالس ل وقت قلي ة قب ى القاع ذي أرشدني ال و ال ه ه دوام نفس لكن مراقب ال
 .الذهاب مع طالبي لمراجعته في مكتبه

شغل ا هو من دخين، فيم ذي ال يتوقف عن الت ى مكتب المراقب ال ا ال خرجت وطالبي الثالثين خلفي وتوجهن
ثر من ه، ألآ ك، أنت الواقف في مكتب رغ لمحادثت دائمًا بالرد على مكالمات هاتفية، من دون أن يستطيع التف

 .دقيقة واحدة
ل ام الدراسي، ب ة الع ال لم يكن هذا االضطراب في توزيع حصص التدريس على القاعات من عوارض بداي
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ى،. هو استمر على المنوال نفسه في أيام آثيرة متباعدة من العام نفسه                   رة االول ي الم قب ف سألت المرا ن  وحي
، فتح دفتره العتيق وراح يقلب أوراقه باحثًا عن قاعة فارغة!أين قاعتي، لقد أخذ أستاذ آخر قاعتي؟       : قائًال له

 .في الكلية، ثم أخذ بين الحين واآلخر يجري مكالمة هاتفية مستفسرًا عن القاعة الفارغة
ه الخاصة ى عالقات اء عل دريس والقاعات بن وزع حصص الت دوام ي ًا أن مراقب ال م الحق ّي أن أعل ان عل وآ

تي في برنامجه. باالساتذة دريس ال ات حصص الت ن أوق فإذا آان ال يعرف االستاذ معرفة شخصية، يباعد بي
ى حمل مراقب. اليومي، وال يهتم بتأمين قاعة شاغرة له ولطالبه     قوى عل ة ال ي ي الكلي وحتى رئيس القسم ف

ذه     ا أو تنفي دبير شأن م ى ت دوام عل دون      . ال ا يري ى م وا ود المراقب للحصول عل اتذة أن يخطب ى االس ذا عل .ل
ة                               .وهكذا وجدتني مرغمًا على تعّمد مالطفته آلما دخلت الى مكتبه، عّله يستلطفني آي أتدبر شؤوني في الكلي

 .وفي الدردشات التي تبادلناها في مكتبه، غالبًا ما آان يسألني عن أميرآا
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ها               ّي تدريس تي عل ررات ال ي. مرت أيام قبل أن يسلمني رئيس القسم في الكلية قائمة المواد والمق ن ل ًا تبي الحق
ىأن التأخير سببه انتظار      ًا، بأفضلية الحصول عل مدرسي الساعات االضافية الدمشقيين الذين يتمتعون، عرف

 .ساعات التدريس هذه، آي يحصلوا بدالت نقل عالية بالمقاييس السورية وحدها
يرة سورية        15راتب االستاذ الجامعي المتفرغ ال يتجاوز الـ         ا أمضى) دوالرًا 300(ألف ل ي الشهر، مهم ف

الليرات. من سنوات في الوظيفة      ة دوالر ب وازي المئ أما االستاذ المتفرغ حديثًا فال يتجاوز راتبه الشهري ما ي
قة. السورية ًا من الطب ًا وواقع م عملي في المالك، شأن القضاة، ه واالساتذة الجامعيون الثابتون والمتفرغون 

نوا                          ترض أن يكو ا ُيف ى م اطور. البروليتارية في البالد، ال من الطبقة المتوسطة، عل مل أو ن فالحارس أو العا
في البناية السوري الذي يعمل في لبنان يحّصل في الشهر الواحد أآثر من راتب القاضي أو االستاذ الجامعي 

 .سوريا
اعات ى س ة للحصول عل وريا آاف ات س ي جامع امعيون المتفرغون ف اتذة الج تزاحم االس ال ي ذه الح ال ه حي
خرى دن أ في م ل  ا، ب ا ويتفرغون للعمل في جامعته مون فيه تي يقي ة ال تدريس اضافية، لكن ليس في المدين

سعرها. بعيدة، للحصول على بدالت نقل شهرية تعادل ثلثي راتبهم الشهري الثابت                       فساعة التدريس االضافية 
نة)دوالرات 8(ليرة سورية    150 ال من مدي دالت االنتق ها ب ، ال تسمن حصيلتها الشهرية، اال إذا أضيفت الي

سورية، أي يرة  ارب عشرة آالف ل ا يق ا، إّذاك، م الى أخرى لتدريس هذه الساعات التي يبلغ ما يتحصل منه
 .مئتي دوالر تضاف الى راتب التفرغ

ة لذا تجد االستاذ المتفرغ في جامعة حلب يسعى للحصول على ساعات اضافية في جامعة الالذقية، ألن جامع
وتجد المدّرس المتفرغ في جامعة دمشق يسعى لتحصيل ساعات اضافية. دمشق يفيض اساتذتها عن حاجتها       

 .في جامعة حلب أو الالذقية، وهكذا دواليك
ساعات ى  أما االستاذ الزائر مثلي، فيحل حلول نكبة على الكلية التي انتدب للتدريس فيها، ما دام سيحصل عل
ال بدالت االنتق م  ؤمن له ساعات اضافية ت تدريس  ى أخرى ل ة ال تدريس يخسرها االساتذة المنتقلون من مدين

ورية     اييس الس ي المق مينة ف ى    . الس م أحصل اال عل ذا ل ات"وهك اتذة" نفاي تطيع االس تي ال يس ك ال واد، تل الم
 .السوريون تدريسها

ة، وهي تقتصر ة وااللماني ية واالنكليزي ة، الفرنس ات االجنبي المواد التي سلموني تدريسها تتطلب معرفة باللغ
ل              رار صدر قب ى ق اء عل ة، بن ى العربي ات ال ذه اللغ ن ه ة نصوص م ى ترجم بر الطالب 5عل نوات يج س

ن. الجامعيين السوريين آافة على النجاح في هذه المواد، ليصيروا على معرفة ما بلغة أجنبية           ا تبي وسرعان م
ّي تدريسهم نصوصًا لماآس لي أن ليس من اساتذة سواي في الكلية لتدريس هذه المواد، وأن الطلبة الذين عل
ات ة سوى بضعة آلم فيبر وبرنار لويس وبرنارد شو في لغاتها االصلية، لم يحصلوا من هذه اللغات االجنبي

 .وعبارات دارجة
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اك ال ان هن ة، ق واد الترجم رة لم حين سلمني مراقب الدوام برنامج التدريس، وسألته عن المطبوعات المتواف
اب،. آتابًا مقررًا علّي ان اطلبه من مكتب بيع الكتب في البناء الجامعي                ذا الكت وسألت رئيس القسم عن اسم ه

دل على. فقال انه ال يعرف له اسمًا، فهو من خريج جامعات االتحاد السوفياتي السابق          ا ي ولكي يقوم بشيء م
دوام ة مراقب ال ددًا لمراجع حالني مج ّي تدريسها، وأ تي عل واد ال انه رئيس قسم، آتب على ورقة عناوين الم

 .لتحديد ساعات التدريس وقاعاتها، فحصلت منه اخيرا على قائمة بأسماء آتب المواد المقررة
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ًا ع آتب ا يبي صغيرة آل منه ه اآشاك  اذا ب ة، ف ى الكتب الجامعي حملت القائمة وذهبت الى مكتب الحصول عل
وفي الطبقة التي تعلو هذه االآشاك مطبعة لطباعة. لكلية معينة، آالزراعة والطب والعلوم االنسانية والهندسة            

ب   ذه الكت اتذة والطالب. ه ه االس ينما، يصطف امام ي صاالت الس ذاآر ف ع الت باك بي باك آش ل آشك ش ولك
ا         اجون اليه تي يحت ائمتي، رأيت. حاملين لوائح الكتب ال ن وصل دوري وأعطيت الموظفة في الكشك ق وحي

الكتب مستفة خلفها في الكشك آيفما اتفق، وسرعان ما قالت ان الكتب التي اطلبها غير متوافرة وال تعلم عنها
 .شيئًا

ام. مرت ايام قبل ان اراجع رئيس القسم للحصول على الكتب         ه ان الع ي، وقلت ل ا ل رجوته السعي آي يؤمنه
ة                ى الطلب ألقيها عل تي س بقا المحاضرات ال ر مس ّي ان احّض ب عل دأ ويج د ب ي ق ة. الدراس مع آلم ا ان س م

ر" ال        " احّض تغربا، وق ًا مس ي مندهش ت ال تى التف ر؟: "ح ر؟   ! تحّض اذا تحض م! م فة وعل رف الفلس اال تع
ية، ذه اللغات االجنب االجتماع؟ انت الحائز على شهادة دآتوراه من فرنسا، واخرى من اميرآا، وتعرف آل ه

 !وتريد ان تحّضر؟
ه ال ان ب، فق د ادل ني من موالي دما عرف اسمي وان ب، بع ى الكالم عن ادل وسرعان ما انتقل رئيس القسم ال
تي شملها يعرف اهلي واعمامي والمحامي الذي آلفوه في دعاويهم القضائية في المحاآم، السترداد ارضهم ال

وبعد هذه المحادثة قال ان االستاذ الذي آان في السنة الماضية يدرس المواد التي سأدرسها،. االستمالك هناك 
 .هو من الحسكة، واعطاني رقم هاتفه لكي اتصل به للحصول على الكتب المقررة
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بوع          د اس ب بع ي حل ه ف دا للقائ ي موع كة، فضرب ل تاذ الحس لت بأس ن. اتص ب،  وحي ي الكت ب ل ى، جل ات
آان الكتاب في اللغة االنكليزية، وعلى هوامش بعض صفحاته ترجمات. فاستنسختها وأعدتها اليه حين التقينا    

ة         . خاطئة تماما لبعض المقاطع   اب، رأيت آلم ير في وسط) ستوب  (وانا اقّلب صفحات الكت خط آب ة ب مكتوب
 .هنا ينتهي الفصل الدراسي االول: احدى الصفحات، والى جانبها آتبت عبارة

ا ية، فاستنسخت بعض فصول منه ة الفرنس ي اللغ ات ف ب االجتماعي يروت بعض آت ن ب ًا احضرت م الحق
تي غير. ووزعتها على طالبي   ى فعل تهجنًا تصرفي، معترضًا عل اءني مس االمر ج وحين علم رئيس القسم ب

ى اذن مسبق المسبوقة في الكلية، اذ آيف لي ان اوزع صفحات من آتب على الطالب من دون حصولي عل
منه ومن العميد ومن رئيس الجامعة، وصوال الى وزارة الثقافة والتعليم العالي، للموافقة عليها، فقلت له ان ال
ني ا حصل، ألن هذا م وقت لدي للقيام بهذا آله، وانني اتخلى عن تدريس هذه الصفحات للطالب، ان اراد، و

 .آنت قد خبرت بعض الشيء حال االدارة في سوريا
ساخ فصول من ى استن ا عل وأنا أستمع من رئيس القسم الى سلسلة المراتب االدارية التي علّي حيازة موافقته
اة ه محور الحي م أن لة، رغ ذه السلس ي ه دوام ف مِّ مراقب ال م يس ه ل ة، استغربت أن ى الطلب ا عل آتب وتوزيعه

 .األآاديمية في الكلية
قب عن السبب، مرة، بعدما الحظت أن الدروس تتوقف تمامًا في الكلية بعد ظهر نهار آل ثلثاء، سألت المرا

ي                 ل الحزب ة للعم دريس فعلي اعات ت ي س ل ه ت، ب ذا الوق ي ه ف ف دروس ال تتوق ال إن ال ل. فق و العم ا ه م
م قدون إجتماعاته اتذة يع ة واالس لى حزب البعث من الطلب ن ا أن المنتمي ب، فجاوب ب الحزبي؟ سألت المراق

 .االسبوعية في الجامعة في هذا الوقت
ـ              ددهم ال اوز ع اتذة والطالب ال يتج ن االس ة بي ي الجامع زبيين ف ًا علمت أن الح دون 60الحق ًا، ويعق شخص

   .اجتماعهم بين الثالثة والسادسة من آل نهار ثلثاء، فتتعطل الدروس تمامًا في الكلية

      محمد أبي سمرا

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