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 مقدمة

البنية الثقافية واملعرفية للمؤسسات ، ضحالة على الصعيد املعرفيالثورة السورية، كشفت 

األكاديمية منها. وفي وقت كان ينتظر من األكاديميين السوريين اتخاذ موقف منحاز  وال سّيماالتعليمية، 

انحازت قلة منهم إلى "الفتراض ارتباط التغيير والتجديد بتكوين املشتغلين في هذا املجال"؛  عملية التغييرل

، واستمرت 2011الشريحة ربيع سورية في عام ة هذه أغلبيخذلت ة التغيير، بينما الثورة وانخرطوا في عملي

 األحيان.غالب أو الصمت والهرب في دعم النظام وتبرير العنف في ارتهان وجودها إما في 

فالحديث عن  ال يمكن الحديث عن مجرد موقف من الثورة فقط حين نقارب األكاديميا السورية،

الذي  1، يفرض البحث عن بنية هذا "الحقل"وبعدهاها ئأثنافي "الحقل األكاديمي" السوري قبل الثورة و

ا خدم النسق السلطوي االستبدادي للنظام السوري سياسيً نمط أفراد ا و ا ومعرفيً ا علميً كساًح أنتج 

 ا.وتعليميً 

هو: هل كان بالفعل هناك حقل أكاديمي سوري له منطق تطوره الخاص  املطروح السؤالو

وصراعاته الخاصة املستقلة عن الحقول األخرى املشكلة للتنظيم االجتماعي السوري؟ وإن كان كذلك، فما 

هي سماته والصراعات التي كانت تسوده؟ وهل نشأت فئة من الفاعلين األكاديميين حاولت طرح مشروعية 

 هو سائد في هذا الحقل؟ مغايرة ملا

 

 :
ا

 بعثينظام التعليم الأوًل

ا ملا قبل املرحلة الجامعية "املراحل االبتدائية حتى الثانوية" ا تعليميً نظاًم  نظام الحكم البعثيأسس 

يقوم على إلزاميته وربطه بمنظمات ومؤسسات "تعبوية" تابعة له، مثل منظمة طالئع البعث واتحاد شبيبة 

كان يجبر جميع الطالب في هذه املراحل على االنتساب إليهما، حتى ولو كان ن االلتالثورة، وهما املنظمتان 

 بين املؤسسة التعليمية واملؤسسة زاوجةاملوتم بناء على ذلك  ا.شكليً  "في املراحل املتأخرة"نتساب اال 

. تلك املنظمات بحيث تسد جميع الطرق أمام أي نشاط طالبي خارج نطاق عمل، ةالبعثي ةاإليديولوجي

ا في مرحلة وخصوصً ، ى النظام التعليميا وال جدال فيه. فقد سععمل سياس ي بات واضًح برنامج وهو 

ولم يتوقف عند  ،كل نشاط "مشبوه" وال يندرج في إطار املنظمات الطالبية الشبابية إلى لفظ الثمانينيات،

 . فقد تم قمع كل محاولة حراك بطرق العنف األمنية ذلك،

                                                           
هو نطاق تفسير سوسيولوجي للفعل االجتماعي على املستوى الفردي والكلي، ضمن إطار نظرية لحقل" مفهوم "ا 1

، بتقسيم املجتمع إلى حقول أو مجاالت حول الرأسمال الرمزي. قام بورديوالسوسيولوجي الفرنس ي الشهير "بيير بورديو" 

يحكم الحقل جملة من العالقات املوضوعية تعكس املوقع الذي يحتله الفاعلون واملؤسسات في سعيهم الكتساب وترسيخ 

رأس املال )ثقافي، سياس ي، اقتصادي، اجتماعي، الخ( بهدف الهيمنة والسلطة واملشروعية ضمن حال من الصراع وفق 

 معايير من جنس الحقل.ورهانات و قواعد 
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في املراحل التعليمية كافة،  هكذا تأسس جيل لم يعرف للتعليم معنى سوى الحفظ واالمتحان

ظيمية امللحقة بكل مرحلة تعليمية، ولم يعرف تداخل الوظائف التعليمية ومؤسسات البعث التنا مع ترافًق 

 
ً
 ا خارج األطر التنظيمية البعثية وهو مقبل على مرحلة جديدة هي مرحلة التعليم الجامعي.نشاط

يل تحص تاحة التعليم الجامعي وفق معيار وحيد هوإهو نتيجة الحفظ  كانعلى سبيل املثال، ف

الثانوية، وعدد الطالب نسبة الى مدرس ي الجامعة وطبيعة املنهاج الجامعي ذاته بوصفه الشهادة في الدرجات 

الحزبية فقد كان نشاطها هو األهم من  . أما على صعيد الفروع التنظيميةمعدة للقراءة واالستظهار اكتبً 

ومن يمثلهم كان يعطي  في الجامعة وفرع حزب البعثالوطني االتحاد فطغيان سلطة  ،أي نشاط علمي بحت

 أسبقية الفعل األمني على أي فعل علمي أو أكاديمي محتمل.

 
ً
ا عند هذه النقطة ال يمكننا الحديث عن مرحلة جامعية مستقلة لها نظامها الخاص وتتطلب نمط

لي" القادر على املثا نمط "الطالب البعثيا من "الطالب". فقد كرست املراحل التعليمية ما قبل العليا جديًد 

ا أمام عينيه هدف واضعً ، واملنتمي ملنظمة "اتحاد شبيبة الثورة" املطلوبةتحصيل الدرجات الحفظ و 

أو تحصيل وظيفة حكومية "كخيار  الحصول على شهادة تخوله بممارسة مهنتهو الدخول إلى الجامعة 

 مفضل لدى الجميع".

بالتخصص لكل فرع من فروع الكليات املنتشرة ا، سوى في املرحلة الجامعية ال يختلف األمر عمليً 

 ا.تقريبً كافة الجامعات الرئيسية في املدن  رئيسية، وفي مرحلة الحقة في فروعفي املدن السورية ال

أي  قض ى على هد التعليمي السوريا على املشا وإجهازً حصارً  قد شهدت اتيمرحلة الثمانينوكانت 

 ألكاديمي، االحقل استقاللية بإمكانية 
ً
ا إياه ا بذلك هذا الحقل من مضامينه املعرفية والنقدية وملحًق مفرغ

دورها الكبير في إحكام السيطرة اإليديولوجية البعثية على قد لعبت املتغيرات السياسية و  .باألجهزة األمنية

الداخلية مقدرات الحياة العامة بما فيها املؤسسة التعليمية بشكل خاص. كانت املتغيرات السياسية 

محاولة لصوت آخر يعلو على صوت البعث والوالء أي  اجتثاث من ثّم و  متمثلة بأحداث حماة وقمع اليسار

واجتياح بيروت والصراع  1982والخارجية بحرب  لـ "الدولة" التي تماهت مع سلطة عائلة األسد وملحقاتها؛

ا أمام إسرائيل تكريس سلطة البعث كخيار وحيد مناسب وظيفيً و مع منظمة التحرير الفلسطينية 

 والواليات املتحدة في الصراع السياس ي القائم في املنطقة.

فقد كان وسط هذا الواقع الجديد، لم يخرج التعليم الجامعي عن نظيره في املستويات السابقة، 

العنف يبدأ من غالف كتب املناهج الدراسية ودفاتر الطالب بصورة "حافظ األسد" في بعد رمزي يبقي 

 الخوف 
ً

  داخل البيوت في الواجبات املنزلية.مسترسال

، فاألناشيد التي تخلد البعث وتشتم حركة اإلخوان املسلمين فحسبولم يتوقف املشهد عند ذلك 

قبل الدخول إلى الصفوف الدرسية. وحتى املرحلة  " بقيت تردد كشعارات صباحيةمن الداخل و"العمالء

ب لدورات "الصاعقة" الحزبية تؤهله لدخول الجامعة عن طريق الثانوية في وقت متأخر، كان تنفيذ الطال

حصوله على درجات إضافية لقاء توغله في خدمة سلطة البعث، والحقيقة أن هذا األمر لم يترك بصماته 

ا للمؤسسة التعليمية ا مطلوبً ا وظيفيً دوًر لّبى  هكافؤ في الفرص بين الطالب، لكنفقط على عدم الت
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لحزب والوالء للسلطة على حساب التعليم من جهة، إلى تثبيت أهمية الذوبان في ا فهو يؤدي، الجامعية

له مالمح مستقلة عن النظم  محاولة لتحقيق عقل أكاديمي سوريأي  ومنع تشكل أي حراك محتمل وكسر

  الشرعية للسلطة.

ه ذلكبن و محّملإلى الجامعات السورية وهم  ذهب الطالب
ّ
الجامعة" "ها إليوهم ينظرون ، كل

التي يؤدون واجباتهم فيها بشكل روتيني. وباستثناء بعض التخصصات  من املراحل مرحلة مشابهة لغيرهاك

وعلم النفس على سبيل )التاريخ والحقوق وعلم االجتماع  املعرفية في العلوم اإلنسانية والفروع القريبة منها

وال إلى استيالء حزب البعث  جتمع السوري القريبلم يكن ضمن اهتمام الطالب العودة إلى تاريخ امل ؛(املثال

عن سورية ما قبل دولة البعث بعد أن بات يؤرخ لسورية الحديثة السؤال  همعلى السلطة، ولم يشغل

 
ّ
 هت األسد األب وإنجازاته املستمرة.بشخصنة أل

رضت مادة ريخ السوري بدًء افي كتابة التا نً إمعا)
ُ

"القومية" على ا من حكم األسد وحزب البعث، ف

ات القرن العشرين، حيث اضطر جميع الطالب إلى حفظ خطابات "حافظ ياملنهاج الجامعي في ثمانين

األسد" واالمتحان بها، في الوقت الذي كان يكلف بتدريسها إما بعض األساتذة من ُشعب وفروع حزب البعث 

 ا(.لى شهادة ما دون جامعية أحيانً ؤساء الفرق الحزبية من الحاصلين عر في الكليات املختلفة، أو بعض 

 

ا:   سمات الحقل األكاديمي السوريثانيا

في سورية منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، البعثي  مالمح "الحقل األكاديمي" بدأت تتضح

ا لتحصيل شهادات أوروبحين ابتعثت وزارة التعليم العالي ثلة من الخريجين إلى جامعات دول شرق 

الدكتوراه في االختصاصات املختلفة، برز منها بشكل خاص تلك البعثات في كليات اآلداب والعلوم 

 عناإلنسانية والفنون، 
ً

االختصاصات العلمية األخرى التي اشتغل الحاصلون عليها في مهن الطب  فضال

 والهندسة وغيرها.

ا كذلك" وتشكيوسلوفاكيا وأملانيا الشرقية "سابًق ي السابق سوفياتهكذا، استقبلت دول االتحاد ال

وهم الحاصلون على الدرجات التي تخولهم للتقدم  2"املتفوقين"ا" وغيرها، مجموعة من الطالب ا أيضً "سابًق 

في  "وظيفتهم"ومن ثم عودتهم وهم يحملون شهادة الدكتوراه ليمارسوا  إلى البعثات ومتابعة تعليمهم العالي

 الجامعة.

                                                           
موقع و فقد ساهم االنتماء الحزبي والطائفي واملناطقي فقط،  طالب املتفوقين ليس في تحصيل الدرجاتالبنقصد هنا  2

 الطالب في الحزب واالتحاد الوطني في إعطاء أفضلية للطالب املبتعثين على حساب غيرهم.
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ً
على ا سيرً املختلفة  3ا مع بنية السلطة السياسية الديكتاتورية في سورية، تحركت الحقول اتساق

 أ. فقد التسلط القائمةالعالقة مع بنية منهج 
ً
ا من الطالب نتجت املؤسسة التعليمية ما قبل الجامعية نمط

ية داخل املؤسسات مراتب وظيفإلى طامح إلى الوصول غير املبادر، ال ،املتقبل لنظام التعليم التلقيني

 التعليمية دون البحث عن التجديد أو اإلبداع.

فيهم "األكاديمي"، فتم التعامل معه  نملتعلم بمإلى اهكذا تم توحيد مواصفات قياسية بالنسبة 

بطريقة تشبه فلسفة "الوظيفة الحكومية" مثلما هي متعينة في الدوائر واملؤسسات الحكومية األخرى. وعلى 

والنقد  التحصيل العلمي يستهدف تحقيق "مرتبة وظيفية" فقط دون مقاربة اإلبداع واالختالفهذا بات 

 .والبحث واملعرفة

 هحال لم يكن حال الجامعة في سورية قبل توغل النظام في التسلط في مرحلة الثمانينيات كما هو

في إعداد عقود سابقة به في فقد كان هناك طموح الستكمال الدور اإليجابي الذي قامت  بعد تلك املرحلة،

العلوم اإلنسانية، والنهوض بالعلوم التطبيقية  ميادينفي شخصيات ثقافية سورية وعربية كذلك  أو تكوين

  إلى مستويات متقدمة كالطب والهندسة وغيرها.
ً

القديم على صعيد  لدورها كان دور الجامعة استكماال

 السوريين والعرب.التعليمي وكذلك خريجيها من ها در وكامناهجها 

أي تحليل  يواجهاننظام التعليم البعثي، بدا الحقل األكاديمي يشتغل على مسارين، فلسفة مع 

السيطرة وتكريس "املشروعية" سوسيولوجي أمام إرباك واضح. فقد اضطرب الحقل بآليات وميكانيزمات 

في الوقت الذي استعار "لغة القوة البعثية" في ؛ جميع الحقول  جرى ذلك فيفي املمارسة األكاديمية، وربما 

 محاربة الفاعلين الجدد "املحتملين" في مشروعهم لتغيير بنية الحقل والفاعلين املسيطرين فيه.

االجتماعية في إحراز مواقعهم  4في الحقل األكاديمي من "قواعد اللعبة" الُجدداستفاد الفاعلون 

 البعثي بامتياز. 5"الهابيتوس" ،بالضرورة نسق االستعدادات الطبقية ضمن ترتيبات الحقل، مستخدمين

 على مسارين:في بنيتها وفعل فاعليها هكذا تداخلت الحقول جميعها وتوحدت 

                                                           
ريته، ويمكن لنا بلغة ا على خطى تقسيم بورديو كون النقاش يعتمد على نظنستخدم في الدراسة مصطلح "الحقل" سيرً  3

سوسيولوجية الحديث عن األنساق أيضا كبديل مصطلحي للحقل، حسب الخلفية التي ينطلق منها كل باحث في مناقشة 

 املوضوع.
يعني تصور اتفاق أفراد املجتمع على استيعاب بات مفهوم "قواعد اللعبة" في النظريات السوسيولوجية املعاصرة  4

ن ضمن شروط متفق عليها بين يتغيير أو تعديل في مواقع الفاعل املسموح التحرك في إطارها إلحرازالقواعد واملعايير 

مرتبطة بآليات بنية التنافس والهيمنة طّور بوريو هذه الصيغة من فهم التنظيم االجتماعي فباتت تعني أن الحقول الجميع. 

 .يةاالجتماع متجذرة لدى األفراد عن طريق التنشئةوهي  والصراع
أن الفاعلين املجتمعيين يطورون مجموعة من اإلستراتيجيات التي يتمثلونها عن بورديو عند  مفهوم الهابيتوسيعني  5

 هوالهابيتوس وبالتالي ف طريق التنشئة االجتماعية، بطريقة غير واعية، بغية التكيف مع ضرورات العالم االجتماعي.

عن تشربها مجموعة من املواقف واملكتسبات والقيم والعادات واألعراف والخبرات والتجارب واملعايير التي يكون الفرد قد 

طريق التنشئة االجتماعية، بطريقة الشعورية، بغية استدماجها أثناء مواجهة الوضعيات الصعبة واملعقدة في العالم 

 االجتماعي.
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 صراع ضمن الحقل الواحد باستخدام كل قواعد اللعبة الخاصة بكل حقل على حدة. األول:

، بحيث يكون في عالقة وظيفية السياسةالتوازن في العالقة مع حقل ظيفة استحضار و  الثاني:

 ا النقد املطلوب لخدمة الحقل السياس ي.معه، يقدم أحيانً 

 

ا: 
ا
 الهابيتوس األمنيالحقل األكاديمي السوري .. ثالث

ديمي في سورية بناء على متغير السلطة جاالت املجتمع، اشتغل الحقل األكامكما جميع حقول و 

اللعبة تتحكم بتطور الفاعلين وسيطرتهم فيه، واتكأت في غالب  داخل الحقل وخارجه، فلم تكن قواعد

األحيان على مفاعيل سلطوية مرتبطة بالحقل األمني، كاستجالب لفاعلين آخرين لهم سطوتهم على الحقول 

 كافة وليس األمني فقط.

الفاعلين على هذا الحقل، لكن عندما  اللعبة املتبعة في تكريس سيطرةواعد قلتزام ا ترتب على ذلك

 6هاجس األمني للتلويح به "كقاعدة تشفيرية"تتهدد سلطتهم "عن طريق قواعد اللعبة ذاتها" يتم استعارة ال

إمكانية فرض مشروعية املمارسة داخل  من ثّم أمام فاعلين جدد سمحت لهم قواعد اللعبة بالسيطرة و 

 الحقل.

 :ما يلية بقواعد للعبة اشتملت على اتسم الحقل األكاديمي في سوري

 

 العليا الشهادات العلمية 

القرن العشرين، اتخذ التحصيل الدراس ي للشهادات العليا  ثمانينياتمنذ النصف الثاني من 

الحديث هنا ليس على املستوى العلمي الذي يتسم و  حصيل في املراحل ما قبل الجامعية.نظاما أشبه بالت

بآليات تحصيل شهادات املاجستير والدكتوراه في األكاديميا بضحالته وقلة إبداعه فحسب، بل يتعلق أكثر 

 السورية.

حاملين شهادات الدكتوراه من دول اإليديولوجيا الوفدين املالجيل الجديد من  مجيءمع 

  "تجمع جديدقاموا بتشكيل "االشتراكية، 
ً

 للممارسة األكاديمية تختلف عن تلك التي كانت يطرح شكال

 سائدة قبل ابتعاثهم من قبل "وزارة التعليم العالي".

ذوي تحصيل الدرجات العلمية حملة الدكتوراه من تبلورت جماعة من الفاعلين األكاديميين، من 

 أسست ا"، و تم ابتعاثهم بناء عليه لذينوافي املرحلة الجامعية األولى "
ً

ا للممارسة األكاديمية كان  جديًد شكال

ا مع انحسار دور من أولى فصولها "كيفية الحصول على الشهادات العليا" املاجستير والدكتوراه، ترافًق 

 الفاعلين املسيطرين حتى مرحلة بداية التسعينيات األكاديمية.

                                                           
و متعارف عليه بين هعلق بتلك املعايير املسموح بالعمل تحت بنودها، وتتضمن كل ما قواعد التشفير عند بورديو تت 6

 .، أي قواعد اللعبة املعلنةفاعلي الحقل على أنه يستخدم في الصراع لشرعنة شكل "الحقيقة" الذي يجب أن يكرس
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وجد ، 7املرحلة االشتراكية في األنساق العامة روحا مع أفول ومنذ بدء مرحلة التسعينيات، وترافًق 

الفاعلون السابقون واملسيطرون بالضرورة على الخطاب األكاديمي "على املستوى العلمي بالدرجة األولى" 

"؛ ينفي مشروعية املمارسة امهما بلغت درجة ضحالته علميً "أنفسهم أمام مشروع مضاد منافس 

 :8ى متغيرينعلاألكاديمية السابقة، التي اعتمدت 

 كر املاركس ي واالشتراكي في شكل إيديولوجي للفكر.يقارب الف علمي:

 يدعم حاملي هذا الفكر من الطلبة ويساندهم إلنتاج نسخ متكررة من أساتذتهم. إجرائي:

فما جاء به الفاعلون الجدد كان أكثر " لكن الصراع بين الفاعلين لم يكن حول العلم ومشروعيته

، وإنما استخدم كسالح مضاد في وجه الحرس القديم من الفاعلين، "لوجية كذلكو وإيديا ضحالة وتسطيًح 

انتهاء بخطاب السلطة السياس ي و ا من النسق االقتصادي مع مرحلة التحول عن النهج االشتراكي بدءً السيما 

 املعلن.

ا، انتهى دور األكاديميين السابقين مع سياسة التقاعد املتبعة في قوانين التعليم العالي، إجرائيً 

موظفين تسري عليهم مجرد والذي لم يكن ينظر إليه إال كمؤسسة حكومية إدارية يكون فيها األساتذة 

 العمل من الترفيع والتقاعد والعقوبات وغيرها.قوانين 

لين الجدد، الذين عانوا من نظرة دونية مستدامة بسبب ضعف كانت الفرصة سانحة ألولئك الفاع

كل من ينتمي مشروعية جديدة تستثني "والحال هكذا"  لفرض؛ األكاديمي املدرس يهم ئوأداأدواتهم العلمية 

 من الطلبة في املرحلة الجامعية العليا إلى املشروع العلمي السابق، فقد بدوا من "فلول" األكاديميا السابقة

 معاقبتهم بـ "االستبعاد".ويجب 

بدأت املناهج الدراسية تتغير، وهمشت النظريات واألفكار السابقة في بعض املقررات الدرسية، 

محلها مناهج مختلطة هجينة كانت سمتها الرئيسية أنها انتقائية ومقتطعة من كتب هنا وهناك بما حل تل

من الحديث عن العلم في  املنشود للفاعلين الجددمع استسهال املمارسة العلمية ويؤدي الغرض م ءيتوا

 العموميات.

لنمط جديد من الطالب واألساتذة، كان عنوانها األبرز هو الطريق األقصر  أسستجديدة مرحلة 

 .عالقات شخصية أكثرل إلى التحصيل العلمي العالي بمعادلة اختزلت بـ: علم أقل و و للوص

ن إلى الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه في املبعوثي ةفي هذه املرحلة، انخفضت نسب

 بـ "اإليفاد الداخلي".في املسمى الوظيفي تهم إجراء ما يطلق عليه أغلبيل الطالب في فضّ إذ االختصاص، 

                                                           
في خطاب إيديولوجي جديد تمثل تي ودخول العالم اكان خطاب النظام حتى مرحلة التسعينيات وانهيار االتحاد السوفي 7

، يطرح التزام املؤسسات العامة بالنهج االشتراكي، بغض النظر 1991ا مع خطاب بوش األب بمرحلة القطب الواحد تحديًد 

 ا.ا لتأسيس منظومة الفساد في بنية املجتمع السوري عموًم عن تنفيذ روحه بشكل دقيق، إذ كان غطاء مزيًف 
ا في فروع العلوم اإلنسانية منه في العلوم علين األكاديميين على الجانب العلمي أكثر وضوًح يبدو أن الحديث عن الفا  8

 ا في الجانب الفكري. التطبيقية، فالسجال والجدل كانت مساحته أكثر وضوًح 
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. فاملتخرجون الجدد كان اإليفاد الداخلي هو الطريق األكثر سهولة للوصول إلى تحقيق الهدف

 :إلى األسهل واألضمنا بمستوى غير مسبوق من الرداءة والسطحية، بحيث باتوا ينحون اتسموا عموًم 

ا ا "أي في األقسام الجامعية" دون عناء يذكر، اعتمادً تحصيل شهادتي املاجستير والدكتوراه داخليً 

 .مع لجان التحكيم املتوقعةوعالقاته "بالطبع"  على العالقة مع املشرف األكاديمي

 

  وطرق التدريس الدراسيةاملناهج 

عانى النظام املعرفي في نسخته األكاديمية السورية من سيطرة اإليديولوجيا عليه في املراحل 

فإذا كانت النسخة االشتراكية في فلسفة التعليم هي  املختلفة لسيطرة الفاعلين في إطار الحقل األكاديمي.

 
ً

ا في املرحلة التي تلتها ا واضًح ت، فإنها لم تتخذ بعًد ا" في مرحلة ما قبل التسعينيا ومضمونً السائدة "شكال

 حتى مرحلة انطالق الثورة السورية وإلى اليوم.

 اختلطت طرق التدريس 
ً
ا من املناهج القديمة وأخرى في مرحلة "الفاعلين الجدد"، إذ جمعت خليط

ا دون منهجة واضحة في كل فرع معرفي. وبقيت الكثير من التخصصات غارقة في مدرسيتها نسبيً حديثة 

 ."ضمون املناهج وأسلوب التعليم"م

ا عن "التلقين" كخيار أول وسهل، فالنظام السياس ي البعثي لم تبتعد العملية التعليمية عموًم 

ل اتفقنا على إمكانية وجود هوامش هذا في حالم يكن يسمح بهوامش من استقاللية الحقول عامة، حقيقة 

 ومساحات تستطيع فيها الحقول أن تمارس استقالليتها بمعزل عن الحقل السياس ي واألمني.

نيل الشهادات املمارسة العلمية و شرعيتهم في الفاعلون بسط أولئك في مرحلة ما بعد التسعينيات، 

من قبل  شكل املمارسة العلميةجديد من الجديدة بتكريس نموذج  9ت "املصلحة"وطرق التدريس، فظهر 

 فاعلون وكان  .الفاعلين املسيطرين ومريديهم
 
هتدي ي دجديأكاديميا  "قيد التشكيل" ممن طرحوا نمط

ساهم العنف  ؛طرح مشروعية أخرى على وا ؤ تجر قد  بالصرامة العلمية وإقصاء العالقات الشخصية،

محيط الحقل األكاديمي القائم في ظل النظام حتى  منن يالفاعلبداية الثورة في وأدها وهروب أولئك 

 اللحظة.

في السنوات الجامعية  الحصول على درجات علمية عالية "بفعل مشروعية الفساد"كان يكفي 

إنتاج املشروعية التي بسببها والحصول على شهادة الدكتوراه وإعادة األولى، ليكمل الطالب مسيرته العلمية 

 وصل إلى ما وصل إليه.

                                                           
كشرط رئيس فالصراع داخل الحقل تحركه املصلحة عند بورديو هي شرط العمل في أي حقل من الحقول، لحة" ص"امل 9

ليات عمله. وهي تختلف باختالف الحقل والفاعلين، فحضورها األوضح هو الحقل االقتصادي، لكنها في الحقل األكاديمي آل

تعني مصلحة الفاعلين بماهية املمارسة العلمية ومشروعيتها، وبسبب منها يتصارع الفاعلون في الحقل على تعريف وتحديد 

 .سبل نيل الشهادات العليا"اللغة األكاديمية "املناهج وطرق التدريس و 
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على هذا، اتسمت أطروحات املاجستير والدكتوراه باالبتعاد عن اإلبداع والجديد، واكتفت 

ا إلى الفترة الزمنية أو املكان قيد بخوض البحث في موضوعات جزئية أو مكررة والتنويع عليها استنادً 

ملتحصلين على : ثلة من حملة الدكتوراه الدراسة، فحققت تلك امليزة املناسبة للفاعلين في هذا الحقلا

 الشهادة دون أدنى تجديد معرفي يذكر.

ية العامة للنظام السوري في طبعة "بشار بنكان هذا الخيار هو املطلوب لتكتمل حلقة ال ًضاأيربما 

دع 
ُ
 بخطابه السطحي عن التحديث والشفافية واإلصالح.ن والكثيراألسد"، الذي خ

ي لم تتغير، كيف ال وهم يمارسون بامتياز ما فهم الفاعلون املتحدون الجدد قوانين اللعبة، فه

كالم ال ينتج من الخطط والقواعد أي ش يء مقابل عموميات استند يقال في الخطاب السياس ي الرسمي، 

 إليها سمحت بتثبيت الفاعلين ملشروعيتهم في الحقول كافة، ومنها الحقل األكاديمي.

 

  ا.. مستعارا  األمنيالحقل 

استخدم الفاعلون الجدد "الحقل األمني" في وجه كل محاولة من شأنها أن تضع عالمة ملشروعية 

وألن الحقول ال تتسم باستقاللية تحكم بنيتها، فقد تم استجالب الهاجس . ملشروعيتهمجديدة مغايرة 

 األمني في كثير من األحيان ملواجهة أي "حراك علمي" جديد.

عن الحقل األكاديمي بشكل عام، فقد كانت الهيئات الطالبية  لم يكن الحقل األمني بمعزل 

 والتدريسية تمارس دورها الرقيب بأمانة عن طريق التنسيق املستمر مع الجهات األمنية املتعددة. 

 
ً

 إلى عضو جديد في األكاديميا تعني "عدم نظافة سجله" األمني أن كان يكفي أن تكون إشارة مثال

 الحقل، سواء في الحصول على الشهادات العليا أو في تعيينه في سلك التعليم الجامعي.ا عن بعيًد  تطيح به

لكن األمر ليس هنا، فهذا كالم معروف للجميع. ما جرى في ترتيب بنية الحقل األكاديمي هو أن 

ملمارسة الجدد قد مارسوا مهامهم كأمنيين، بل كانت تلك املهمة هي أكبر من حيث املساحة وان يالفاعلهؤالء 

 من املهمة األكاديمية.

  لهذا السبب، كان الحراك الطالبي بداية الثورة السورية
ً
 ا بفاعلين أمنيين في لبوس أكاديميمحاط

م يتمكنوا من فرض قبول ملشروعيتهم الجديدة، وإن قيد التشكيل" لمن أساتذة وطالب، وفاعلين جدد "

 البحت.كانت تلك املشروعية تبدو ثورية باملعنى العلمي 

)على سبيل املثال نذكر أنه وبعد مرور حوالي ثالثة أشهر من انطالق الثورة السورية، رد أحد 

األساتذة في كلية اآلداب في جامعة دمشق على اعتراض أحد الطالب بأحقيته بقول رأيه بما يجري بقوله: 

 هذه جامعة حافظ األسد ومن لم يعجبه فـ"لينقلع" خارجها(.
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  الرمزي والعنفرأس املال 

وأصحاب يمكن اختزال الصراع بين املسيطرين على الحقل األكاديمي "وغيره من الحقول كذلك" 

 داخل الحقل. 10املشاريع الجديدة في إحراز النسبة األكبر من رأس املال الرمزي 

فاعلين لليسمح رأس املال الرمزي، القادم من االعتراف بمشروعية وحيازة النسبة األكبر منه 

املسيطرين، بممارسة العنف املشرعن والهيمنة داخل الحقل، ما دامت مشروعية املمارسة العلمية "في 

 رأس املال. الحقل األكاديمي" تقرر من قبل مالكي

بحيث يبقى ارسة األكاديمية، متفترض حيازة رأس املال الرمزي، تكريس التصور العملي للم

 من ثّم و  ،ي أماكن النقد ومحاولة الحصول على إجماع وقبول الفاعلون املتحفزون لطرح ممارسة بديلة ف

 اتحاد جديد يقدم نفسه كبديل عن السائد.

اآلخرين في الحقل  منمقبولة  طرق يفرض أصحاب رأس املال الرمزي املسيطرون سلطتهم الرمزية ب

عالقات السلطة  ا من تراتبيةفيغدو "العنف الرمزي" املرتبط بالسلطة قادًم "وفق قواعد اللعبة"،  نفسه

 والسيطرة داخل الحقل.

هكذا يكون الطالب الحاصل على شهادة الدكتوراه في نسخة الحقل األكاديمي السوري هو الطالب 

دام الشكل املطلوب هو الذي يقوم  األكثر سرعة في نسخ ولصق املعلومات وعدم االجتهاد في اإلبداع، ما

مارسات العلمية في هذا الحقل تتبع للشكل املتعارف عليه الذي بتنفيذه. وال يتوقف األمر عند ذلك، فكل امل

، ويصبح أي فعل علمي باملقابل ال يدخل في إطار أقره الفاعلون على أنه "الحقيقة" واملكتسب للشرعية

 نظام سائد هو غير حقيقي وغير مقبول ويستحق توجيه العنف له، وهو ما يحدث بالفعل.

ر أستاذة جامعية أمام زمالء لها من بينهم رئيس القسم من طالب )في أحد األمثلة الدالة، تتذم

 
ً

 خارج املحاضرات املكتوبة واملقررة، فكان أن ارتبكت ونسيت ما حفظته وهي تلقيه قاطعها وسأل سؤاال

أمام الطالب. املدلول األكبر كان في ردة فعل األساتذة املتواجدين في الجلسة بمن فيهم الرئيس الذي قال 

كان عليك أن توبخيه وتطرديه خارج القاعة"، تال ذلك توضيح لضرورة قمع هؤالء الطلبة من أصحاب لها: "

 "املمارسة العلمية الجديدة التي تستحق الوقوف في وجه من يطرحها من بعض األساذة الجدد"(.

 

                                                           
، وحين يحوز الشرعية يتمكن لفاعلين في كل حقلامن االعتراف بالشرعية من قبل يتشكل رأس املال الرمزي عند بورديو  10

 عن طريق رأسماله الرمزي من الهيمنة بشكل مطرد.
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 رهانات املشروعية الجديدة 

من و  ،االقتناع بقواعد اللعبة حقل،أي إلى واألمر كذلك بالنسبة  ،يفترض االنتماء للحقل األكاديمي

 الخاصة بالحقل.  11الدخول في "الرهانات" ثّم 

على محاولة طرح مشروعية جديدة للمارسة في الحقل األكاديمي السوري  اشتغل الفاعلون الجدد

الفاعلين وحيازة رأس مالهم الرمزي وعنفهم كذلك،  هؤالء فبعد حوالي عقدين ونيف من سيطرة األكاديمية.

 بدأت بعض املحاوالت في طرح إمكانية قبول شكل جديد من املمارسة األكاديمية. 

وجدت هذه املشروعية الجديدة حضورها لدى قطاع معقول من الطالب ومن بعض الفاعلين 

األكاديمي ممن حصلوا على الشهادات ا بالقادمين الجدد إلى ساحة الحقل وهي ارتبطت أساًس املسيطرين، 

 العليا "املاجستير والدكتوراه".

رفع املشروع الجديد باتا يتنافسان هنا. ن امشروعكان الصراع قد بدأ يتفاقم بشكل جلي، فثمة 

ا على املستوى اإلداري، بينما استمات الفاعلون املسيطرون ا وأقل فسادً ذريعة مواكبة ما هو حديث علميً 

 مشروعهم تحت تهم إيديولوجية للمشروعية الجديدة. بالدفاع عن

العنف غير الرمزي من الحقل األمني، وهو األمر الذي يكسر قواعد مرة تلو األخرى، تتم استعارة 

فلم يتطور حقل بمعزل عن الحقل " ليست مستقلة حتى بشكل نسبي، ًيااللعبة. نّدعي هنا أن الحقول "سور 

 ا".استبداد البنى الحقلية على فاعليها الثوريين "ليس باملعنى السياس ي طبعً األمني، وهو أحد مسببات 

بدأت تنافس تلك السائدة "قيد التشكيل" األحوال، كانت هناك مشروعية جديدة  جميعفي 

أن الوقت قد حان الستعارة أصحاب املشروع الجديد اعتقد  واملستقرة. وعندما انطلقت الثورة السورية

بين العنفين املادي املزاوجة التي تمت الحقل السياس ي الثوري وتخديمه لصالح مشروعهم. لكن ما جرى هو 

خطاب املسيطرين في الحقل سب بحبهم في املعتقالت أو خارج البالد بعد ارتباطهم "ح يأطوالرمزي، فكان أن 

 نظم االستبداد البعثية. يعيد إنتاج ربما الرصة لبدء نظام معرفي جديد ا" بالثورة التي رأوا فيها فوربما واقعيً 

 

 الحقل األكاديمي السوري الالجئ 

ن الحقل السوري ا عفي الخارج بعيًد ال يمكن املجازفة بالحديث عن تشكل حقل أكاديمي سوري 

بتشكيل هيئات وتجمعات أكاديمية ثورية بعد شهور قليلة على  يناألكاديمياألفراد  بعض الداخلي. فقد بدأ

 بدء الثورة.

من حكم عمل تلك الهيئات آليات التربية األكاديمية السابقة، فقد كان خروج األكاديميين بالتتالي 

ا هو املحرك لها". وغرق الفاعلون ن الثورة أحيانً ألسباب مختلفة "لم يكن املوقف محضن الحقل الداخلي 

                                                           
الذي يجب أن يكون عليه الحقل، وهم لذلك يدخلون في الصراع من  للشكل ن و بورديو تبني الفاعلتعني الرهانات عند  11

 أجل فرضه، فهم يراهنون على مشروعيتهم كطرف في الصراع القائم.
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تأسيس حقلهم في تفاصيل التعيينات الوظيفية للهيئات التي تم تشكيلها، ودخلوا في صراع املشروعية  في

 بتمثيلهم مع مؤسسات املعارضة الرسمية.

في الخارج، أكاديمي ئة سمخمحتى اللحظة وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على وجود ما يقارب ال

لم يستطيعوا خلق اتحاد خاص بهم "اتحاد علمي نقصد" يتفق فيه على تصور املمارسة العلمية في الحقل 

تربيتهم  تّمتكما ا األكاديمي الثوري، وغرقوا في مالحقة البحث عن عمل والحصول على راتب شهري، تماًم 

 نسق األكاديميا التابعة للنظام. جانبمن 

ا ط الذين "انشقوا" عن بنى النظام ومؤسساته، لم يخلق األكاديميون برنامًج وكما جميع التكنوقرا

ا لهم، فانزوى املشروع العلمي األكاديمي خلف اللهاث وراء املناصب والبحث عن استرجاع املكانة واضًح 

فعل ا للاالجتماعية التي كانوا يحوزونها قبل خروجهم من سورية؛ تاركين باب األكاديميا السورية مشابهً 

 السياس ي املعارض املربك والضبابي.

ربما يتساءل أي قارئ عن مدى جواز تحليل األكاديميا السورية بناء على نظريات سوسيولوجية، 

  قابليتهامدى و 
ً

حتى للتحليل. فالنظرية تشترط تثبيت متغيرات راسخة يتم التفسير بناء عليها وفي  أصال

 نطاقها التجريدي واملعطى كذلك؟

ا لخوض مغامرة ا" أيضً ا و"مستفزً ا محفزً "حقولها" و"مجاالتها" واقعً  جميعبال تزال الحالة السورية 

 املقاربات التحليلية، أصابت في ذلك نصيبها أو وضعت عالمة في طريق البحث والرؤى.
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