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 طالب الرثاثة وموظفوها في مجتمع ابتلعته إدارة البعث األخطبوطية

سانية وم االن ية اآلداب والعل ي آل رًا ف تاذًا زائ يتين اس حلقة ثالثة من شهادة مدّرس جامعي أمضى سنتين دراس
 .في جامعة حلب
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ًا تقبالهم شخص تقبالي اس ن الس ون واقفي ة الثالث ّب الطلب دريس، وه ة الت ى قاع ى ال رة االول ت للم ن دخل حي
يحة ة الفس ي القاع دين ف وزعين متباع ة الم ن الطلب ي وم ن نفس ل م يق وخج ابني ض ب، انت وب الجان مره

ن              . الموحشة ات في معظمهن           20و 15الطالبات اللواتي آان عددهن في القاعة بي ّن محجب ة، آ ن. طالب وحي
ة أسمائهن جاوز معرف م تت وّجهت اليهن أسئلة غايتها اقامة تعارف أولي بيني وبينهن، استغربن أسئلتي التي ل

كنهن اآن س ية        . وأم ية الماض نة الدراس ي الس بات ف البيتهن راس ت أن غ ا علم رعان م ن. وس ألتهن ع س
ب ى الكت ول عل د الحص تطع بع م أس ن، ول ي آليته د ف تاذ جدي ني اس ائًال إن نها، ق تي درس وعات ال الموض

تاذ. والمقررات الدراسية المطلوبة، وال أعلم ما هي مواد التدريس               ة، إذ آيف الس وهنا آانت دهشتهن عظيم
 !يقف أمامهن على المنبر الضخم آمنابر المحاآم، أن يقول إنه ال يعلم وال يعرف؟

باس الشرعي، ووجوههن طاة بالل آانت الطالبات متشابهات، وال يمكن التمييز بينهن، ما دامت أجسامهن مغ
دريس ليس. ال يظهر منها من وراء الحجب سوى أعينهن          ى قاعات الت ا علمت أن حضورهن ال وسرعان م

راغ ت والف ل الوق يره لقت ديهن غ اغل ل ه، وال ش ه وألفن ّودن علي ذي تع ي ال روتين اليوم ن ال وع م وى ن س
 .الطويلين

ادة ق بم ال أتذآر أن طالبة واحدة دخلت منفردة الى مكتبي الكبير الموحش في الكلية، لمراجعتي في شأن يتعل
وعاتها       دريس وموض واد الت ن م ّن. م ى أن يك ن عل تي، ويحرص ات لمراجع رن مجموع ّن يحض ًا آ دائم

ة           ان في الكلي ي أي وقت ومك الهن ف ى. مجموعات في حلهن وترح رة ال وا م ذين دخل ة ال ا الطالب االربع أم
قلت لهم أن يجلسوا، فتلفتوا حولهم غير مصدقين أنني لهم. مكتبي، فظلوا واقفين قبالتي وهم يحادثونني جالساً             

س ة، إذ آيف لطالب أن يجل انية عادي ة انس ه معامل أتوجه بكالمي، وغير متوقعين أن استاذًا يعاملهم في مكتب
ه                     ي مكتب ان. في حضرة استاذه؟ لذا قال أحدهم أنه للمرة االولى يسمع استاذًا يدعو طالبًا الى الجلوس ف م آ وآ

هوة أو م الق ذي يسمى اآلذن، أن يجلب له اتذة ال استغراب االربعة مضاعفًا حينما طلبت من خادم مكتب االس
 .الشاي

ال ألنهم ال ينجحوا في االمتحانات فحسب، بل. غالبية طلبة الكلية يستمرون طالبًا فيها أآثر من عشر سنوات                 
ا المراحل واالحوال                    ط فيه تي تختل اتهم ال ون أي عمل. ألن ال حساب للزمن ولمراحل العمر في حي م يعمل فه

ا                        ي أثنائه تزوج بعضهم وينجب ف تي ي م. متوافر ويستطيعون اليه سبيًال أثناء حياتهم الجامعية الطويلة ال ومنه
فمن عثر على عمل. من يتخرج من الجامعة من دون أن يغّير تخرجه شيئًا يذآر في حياته وعمله وشخصيته       

ه، أو لف عن ما، متقطع، في سنته الجامعية االولى، يستمر في عمله هذا بعد تخرجه، أو ينتقل الى آخر ال يخت
ة           ه الجامعي ذلك في حيات ان آ م. يظل عاطًال عن العمل إذا آ لتي ال تراآ ال ا ة واالعم ة المرتّث ة المقّنع فالبطال

حتى أنك ال تستطيع. خبرات وال تحتاج الى خبرات واالقرب الى البطالة، ترتفع نسبتها بين خريجي الجامعة                  
اة ه الحي تنقع في ع تس ي مجتم امًال أو عاطًال، ف ن الطالب العامل والعاطل عن العمل والمتخرج ع يز بي التمي

 .واالعمال واالدوار وتتخثر
ة دايات االلفي ي ب م يتخرجوا ف رن الماضي، فل ات من الق د الثمانين عرفت طالبًا بدأوا حياتهم الجامعية في عق

ذه الحاالت                 . الثانية د، تناسب ه ك أن. والنظام الجامعي وبرامج التدريس المستمرة على حالها منذ زمن بعي ذل
ب ا الطال تي ال ينجح فيه واد ال راآم الم ا، يتيحان ت رد في آل منه االنفصال بين مواد التدريس والنجاح المنف

 .ويحملها من سنة الى أخرى الى ما ال نهاية
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ود ان وج ارس عن مك ألت الح انية، س وم االنس فة والعل ة الفلس ي آلي ة ف ة الجامعي ى للمكتب ارتي االول ي زي ف

ة       " الِفَيْش" ات المكتب سؤالي،. التي تحوي فهارس بمحتوي م  م يفه ه ل صامتًا، فأدرآت أن ائرًا  وقف الحارس ح
وحينما دخلت مكتبًا آان. آأنني أتكلم لغة أجنبية غريبة تمامًا عن سمعه، وقال إن علّي مراجعة مديرة المكتبة                        

في ا  قد رأيت مثله ة آنت  ّخانة آهربائي بابه مفتوحًا، رأيت جمعًا من الموظفين والموظفات جالسين حول س
غليان إبريق الشاي  آان المتحلقون حول السّخانة يتدفأون منتظرين. مكتب مراقب الدوام وغيره من المكاتب  

ة. ورآوة القهوة لتناول شرابهم ساخنين في تلك الصبيحة الباردة                الصمت والفراغ منتشران في أرجاء المكتب
م               ألتهم. آلها، اال في هذا المكتب الذي اجتمع فيه الموظفون آله ب، وس ًا عن بعض الكت ني جئت باحث قلت إن

ا، فكرت ايضًا. عن مكان الفهرست      ة وطلب اإلذن منه ديرة المكتب ة م ّي مراجع ي أحدهم إن عل وحين قال ل
 .أنهم لم يفهموا سؤالي

د. سكرتيرة الى مكتبها   أرشدوني الى مكتب المديرة، فذهبت اليه، وأدخلتني               قلت لها إنني أبحث عن آتب أري
ديهم، ب ل ماء الكت ارس بأس اوبتني إن ال فه ة، فج ي المكتب ودة ف ير موج ودة أو غ ت موج رف إن آان أن اع
م ات، ث في الثمانين ر،  ي الكومبيوت اآينتوش ف ى نظام م وأضافت إنهم بدأوا بمشروع وضع فهارس للكتب عل

ان. توقف المشروع ألن هذا النظام أصيب بعطل فني، وبقي على حاله من دون إصالح                 وحين سألتها عن مك
د ّي تزوي ل، وعل تودع مقف ي مس ة ف ا موظب ة آله ات المكتب ت إن محتوي ا، قال تي أبحث عنه ب ال ود الكت وج

وا               آي يبحث د،  تي أري لي          الموظفين باسماء الكتب ال ا ويحضروها  يام -إن آانت موجودة         -عنه د أ أمر بع ف
 .للحصول عليها

من ون  ارهم يتنقل ثم علمت أن ال أحد يدخل الى المكتبة المهجورة، من موظفين وموظفات يمضون سحابة نه
دخنون               وة وي شاي والقه ادثون ويشربون ال دوام، وجدت. مكتب الى آخر، يتح ى ال ة عل راءة الخالي وصالة الق

ب صالة لمعرض آت تعمالها  ذ اس حال من طاوالتها والكراسي مكومة في ناحية منها، فقيل لي إنها على هذه ال
 .افتتحه محافظ المدينة

ة 20قلت أذهب الى مكتبة آلية الحقوق التي قيل لي إنها تحوي                  عن حال مكتب ألف آتاب، عّل حالها يختلف 
انية       وم االنس ة اآلداب والعل ي. آلي و داخل ات حول به دة طبق ة من ع ا مؤلف إذا به ة، ف ة الحقوقي ودخلت المكتب

ي وع ف ه من الوق ته، ويخاف من يصعد درجات ى جنبا فسيح، وُيصعد اليها من درج ضيق ليس من سياج عل
ب، فبقيت سفرة م ُيرّآ ة إنشاء مصعد ل سنة، بغي ثر من  ل أآ ة أزيلت قب ه الجانبي الوا إن جدران ذي ق البهو ال

درج     ى ال درج. الدرج بال جدران ُترآت بقايا تراب ردمياتها عل تراب، وصعدت ال ا ال تجاوزت الخوف وبقاي
في القاعات                  20الى مكتبة الـ   ا اتفق  ة آيفم ي، فرأيت الكتب مكوم عن صالة. ألف آتاب حقوق ن سألت  وحي

ة ا مقفل ة آله ي أن المكتب م أعلمون اوالت، ث ي والط ن الكراس ًا م ة تمام ة خالي ى قاع دوني ال راءة، أرش الق
اني          دوي عي و ي ى نح ون عل ّدها الموظف تي يع ب ال ا والكت ردة إلحصاء موجوداته ام بج ن للقي بوعين اثني .الس
ى التقاعد                           .ومناسبة الجردة االحصائية هذه هي تسريح بعض الموظفات من وظيفتهن في المكتبة إلحالتهن عل
ل ن الجردة االحصائية، قي ة، وبي وألنني لم أفهم الصلة بين إحالة موظفين أو موظفات على التقاعد من الخدم
ى لي إن أعمال جرد الكتب وإحصائها تجرى آلما أحيل أي من الموظفين على التقاعد، أو انتقل من وظيفة ال

 .أخرى، لتحميله مسؤولية الكتب المفقودة في حال نقصان عددها في المكتبة
ا درجة و فيه ة تعل ي صالة فسيحة خالي ة ووضعوهما ف ي آرسيًا وطاول لقراءة آتب من المكتبة، أحضروا ل

وحين قلت لهم إنني سآخذ الكتب لقراءتها في البيت، طلبوا مني بطاقة. الرطوبة في طقس آاد برده يمرضني         
ا من الموظف االداري المختص،. جامعية، لم أآن طلبت الحصول عليها بعد من ادارة الكلية           ن طلبته أما حي
قة                  ى بطا ه الحصول عل ر ال يحق ل يد،. فقال إن االستاذ الزائ ى العم يرًا ال يرة وصلت أخ د مراجعات آث وبع

وري الحدود"أمر مهمة "فكتب لي رسالة بخط يده، وسماها         صورتي، آي تسهل عب ا  ، على أن الصق عليه
 .السورية
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ه امعي، ويعمل في نى الج ة من المب ة آامل ه طبق الدارة االمتحانات في الكلية جهاز اداري خاص تشغل مكاتب
 .عدد آبير من الموظفين الذين ال عمل لهم على مدار السنة سوى انتظار مواعيد االمتحانات

ام ذي ق دوام ال ب ال ى مراق لمتها ال ان، فوضعتها وس ئلة االمتح ات ان اضع اس ب االمتحان ني مكت ب م وطل
ات                      لمها من مكتب االمتحان ي تس ال ان عل ليمي             . بطباعتها واستنساخها، وق الني ان الموظف اراد تس 700ه

ي قاعات عددهم ف م يكن  ذين ل ة الطالب ال ا من الكراسات المخصصة الجاب نسخة من االسئلة وعدد يماثله
ذين ال ة لل وا سوى عين انين ليس التدريس يتجاوز ثمانين طالبا وطالبة طوال السنة، فأعلمني الموظف بأن الثم

 .يحضرون قط الى قاعات التدريس ويتقدمون لالمتحانات
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ائال         اداني الموظف ق ات ، فن الخروج من مكتب االمتحان ألة، وهممت ب ذه المس اوزت ه ن: تج تاذ لوي شو اس
ا من! رايح، ما بدك تاخ اوراق االسئلة والكراسات؟        ي اخراجه جاوبني ان عل ين آخذها،  ى ا ألته ال ن س وحي

ستاذ اخذ ى آل ا ان عل الكلية، ألنها قد تتعرض للسرقة في حال بقائها في المبنى، وان القانون والعرف يحتم
ال                   . حصته واالتيان بها في صبيحة نهار االمتحان       سألت الموظف مجددا، فق :الى اين آخذها، وآيف احملها؟ 

ك ان شئت          .. ال اعرف، ال اعرف       ى بيت ى مكتب. خذها ال يرة ال ة سفر آب الي احضرت حقيب ار الت وفي النه
ى قاعة ها اعدت االوراق ال ة نفس ي الحقيب تي، وف ى بي ئلة والكراسات ال ا اوراق االس ات ونقلت فيه االمتحان

 .االمتحان في نهاره المحدد
ا 700وآان علّي ايضا ان امكث في مكتب ادارة االمتحانات ساعات لتسلم آراسات اجابة الطلبة الـ                              د عده بع

تي لتصحيحها                      لى بي ها ا ل حمل هائي من التصحيح. آراسا آراسا في حضوري وحضور الموظف، قب د انت بع
ساء اتصلت. لموظفة في مكتب االمتحانات   " عدًا ونقداً "ووضع العالمات، اعدت الكراسات وسلمتها         وفي الم

ا                 يت طلبه .بي الموظفة هاتفيا وطلبت مني الحضور فورًا الى المكتب ألمر هام ومستعجل ال يمكن تأجيله، فلب
ى الكراسات في المكتب راحت الموظفة تسألني عن برنامج التصحيح، واعترضت على تدويني العالمات عل
ى آل سؤال، وان ة عل باالرقام االجنبية، والحظت انني لم اضع توقيعي قرب آل عالمة دونتها مقابل االجاب
ون انون السوري يطلب ان تك ا الق ة، فيم التواقيع التي وضعتها قرب العالمة االجمالية فقط، مدونة باالنكليزي

أ. التواقيع بالعربية على آل معاملة في الدوائر الرسمية         ة صح او خط دوين عالم ى عدم ت وهذا آله اضافة ال
ا من سات آله د تصحيح الكرا على اجابة آل سؤال، يجعل االوراق غير مصححة، مما يعني ان علي ان اعي

 .جديد
 .قلت للموظفة إنني لست على استعداد للقيام بأي شيء مما طلبته، وغادرت مكتبها
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فاذا. ليست االعمال االدارية الموصوفة هذه في الكلية اال عينة لما هي عليه الحال في االدارات السورية آلها                           
ر اراد استاذ الحصول على آرسي لمكتبه في الكلية، يحتاج الى ملء قسيمة او استمارة ليرسلها الى العميد عب

ل االداري  ب،. التسلس احب الطل ى ص دها ال تي تعي ة ال ة الجامع ى رئاس يمة ال ع القس دوره يرف د ب والعمي
سفر. وهذا يعني ان العام الدراسي قد ينتهي قبل تنفيذ الطلب                . وبالتسلسل االداري نفسه      وفي حال اراد استاذ ال

سفر                          د موعد ال ا ال تنجز اال بع ا م وع، غالب ذا الن من ه ة  ى معامل اج ال ان يحق. ألمر اآاديمي ما، يحت واذا آ
يارة ال اء الس ه اقتن جيز ل تي ت لألستاذ شراء سيارة خاصة مخفضة الرسوم الجمرآية، فان المعاملة االدارية ال

 .تنجز قبل سنة او سنتين بعد تسليم الطلب الى االدارة المختصة
هذا العالم البيروقراطي من االوراق واالختام والتواقيع والطوابع، له قنواته التي غالبا ما تتقاطع في آل ادارة
ذي ه ال ي مكتب ا ف ة من دون مروره ذي ال ُتنجز معامل يط، يشغل دور الوسيط ال د موظف صغير او بس عن
كل تي تش ائرية ال ة والعش ة والعائلي تزالم والصالت الحزبي وبية واالس ات المحس ن عالق بكة م ه ش تصب في

 .الرشوة محورها االساسي
ة اآم االداري ي المح ي دعاوى فك استمالك االراضي ف ا يحدث ف من األمثلة على هذا العالم البيروقراطي م

قة. العقارية آل دعوى غير مرف ك ان  فأي محام يكفله مالك بدعوى تحرير ارضه من االستمالك، يقول للمال
ل وال جدوى                   ا يطلب المحامي الحصول. برشوة للقاضي ليست سوى مضيعة للوقت من دون طائ ا م وغالب

ذين يملكون. على نصف مساحة االرض لتخليصها من االستمالك             امين والقضاة ال يرين من المح ذا تجد آث ل
ن. اراض واسعة حصلوا عليها من المالك المشمولة ارضهم بقوانين االستمالك           وقد سمعت اخبارا عن محامي

ورشوا القضاة ورؤساء المحاآم االدارية التي ال يمكث فيها قاض اآثر من سنتين او  سجنوا لكثرة ما ارتشوا     
تفيدوا من الرشاوى                     جري. ثالث، ينقل بعدها الى محكمة اخرى تارآًا لغيره من القضاة ان يس ا ال ي ا م وغالب

ًا ذي تقاضى رشوة، تارآ ا القاضي ال ي اثنائه البت في دعاوى االستمالك قبل خمس سنوات او ست، ينتقل ف
ار. للقاضي الجديد الذي حل في مكانه، الحصول على رشوة جديدة من المالك صاحب الدعوى                     ر االخب وتتوات

عن قضاة ومحامين دخلوا السجن لكثرة ما ارتشوا 

      محمد أبي سمرا

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