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العالم

العالم

اليمن

ال ـك ــري ــم ال ـس ـن ـي ـنــي ،ق ــد ط ــال ــب «ق ـي ــادة
القوات املشتركة» في جيزان بتكثيف
عمليات الدعم اللوجستي والعسكري،
وفتح جبهة عبر مديرية مستبا لدعم
ّ
مـســلـحــي ح ـجــور ،إال أن تـلــك املـطــالــب
ً
يـبــدو تنفيذها مستحيال ،خصوصًا
أن حجور ال تقع في منطقة تماس مع
ّ
تتوسط جغرافيًا محافظات
جيزان ،بل
عمران وصعدة وحجة.

تتجه القوات الموالية لسلطات صنعاء نحو إنهاء حالة
التمرد فــي منطقة حـجــور بمحافظة حـجــة ،بعدما
استطاعت تقليص نطاق المواجهات واستعادة زمام
المبادرة .وبذلك ،يكون «التحالف» قد خسر رهانًا جديدًا
على مشروع تأليب القبائل على «أنصار الله» ،الذي جرى
االشتغال عليه في غير فترة من عمر الحرب ،من دون
أن يحقق للسعودية أي نتيجة

المعركة ّلما تنته

معركة حجور في آخر فصولها

مشروع تأليب القبائل
ّ
نحو فشل متجدد
صنعاء ـــ رشيد الحداد
فــي محاولة متكررة لتحقيق اختراق
ّ
في محافظة حجة غربي اليمن ،استغل
«التحالف» وحكومة الرئيس املنتهية
واليـ ـ ـت ـ ــه عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور ه ـ ـ ــادي،
امل ــواجـ ـه ــات ال ـت ــي ت ـ ـجـ ـ ّـددت مـنـتـصــف
َ
الشهر املاضي بني قبيلتي ذو الدريني

وذو النماشية ،اللتني تعيشان حربًا
ّ
ليحوالها
ثأرية منذ صيف عام ،2012
إلــى بــؤرة صــراع مع «أنصار الله» في
قلب املحافظة ،إال أن تلك الخطة التي
ات ـض ــح أن ـه ــا ك ــان ــت م ــرت ـب ــة م ـن ــذ ع ــدة
ُ
أشـهــر كـشـفــت ،وه ــي فــي طــريـقـهــا إلــى
الفشل.
وتـ ـج ـ ّـددت امل ــواج ـه ــات ب ــن القبيلتني

غريفيث متفائل باتفاق الحديدة
أعلن املبعوث األممي إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،أن عملية إعادة االنتشار في مدينة الحديدة قد
تبدأ الثالثاء أو األربعاء .وأوضح غريفيث ،في كلمة أمام مجلس األمن الدولي ،أن الخطوة األولى
ّ
َ
ميناءي الصليف ورأس عيسى ،يليها االنسحاب من ميناء
في العملية تتمثل باالنسحاب من
«مع بدء عملية االنسحاب ،ربما اليوم
الحديدة ،إضافة إلى مفاصل مهمة من املدينة .وقال إنه ُ
أو غدًا ،أصبحت لدينا اآلن فرصة لالنتقال من الوعد الذي ق ِطع في السويد إلى األمل» .وأشار
إلى أنه «يوجد زخم في اليمن» ،مؤكدًا حدوث «انخفاض كبير ومستمر في األعمال القتالية في
الحديدة» .ولفت إلى أن املحادثات الجارية في شأن تبادل األسرى «تحقق تقدمًا» ،مؤكدًا «أننا
لسنا بعيدين جدًا عن االتفاق والتوصل إلى اإلفراج عن الدفعة األولى» .من جهته ،اتهم منسق
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ،مارك لوكوك« ،التحالف» بمنع دخول أربع سفن تحمل وقودًا
ّ
لضخ املياه ،واستمرار تشغيل مولدات الكهرباء في املستشفيات.
ضروريًا

مصادر محلية :العملية األمنية نجحت في تحقيق معظم أهدافها (أ ف ب)

املتصارعتني فــي منطقة العبسية أو
حجور في مديرية كشر ،التي تقع عند
أطراف محافظة حجة وعلى تماس مع
مديرية قفلة عذر في محافظة عمران،
ّ
عقب تمكن قيادات قبلية بالتعاون مع
السلطة املحلية مــن عقد صلح شامل
بــن القبيلتني ،لكن ذلــك الصلح الــذي
كـ ــاد ي ـن ـهــي ح ــرب ــا أدت إلـ ــى م ـق ـتــل 57
ش ـخ ـصــا ،س ــرع ــان م ــا ان ـت ـكــس بـتـمـ ّـرد
أحد أطرافه بصورة مفاجئة؛ إذ اعتلى
م ـس ـل ـحــو ق ـب ـي ـلــة ال ـن ـمــاش ـيــة ال ـج ـب ــال،
وق ـط ـعــوا ال ـطــرقــات ال ـعــامــة ،ونـصـبــوا
نقاطًا عسكرية ،وشـنــوا عــدة عمليات
اختطاف للمارة.
ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،ال ـتــي ع ـمــدت وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» إل ــى
تصديرها ،دفـعــت املجلس السياسي
األعـ ـل ــى إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ملـعــالـجــة
األزمة ،إال أن مساعي اللجنة الرئاسية
انـهــارت مطلع الشهر الـجــاري ،بعدما
أعلن أحــد املشايخُ ،
ويدعى أبــو مسلم
الزعكري ،عدم التزام وقف إطالق النار،
وأش ـه ــر والءه ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،وطــالــب
األخير بإسناد جويُ ،معلنًا ما ّ
سماه
«مقاومة حجور» ضد «أنصار الله».
وازداد هذا التحول خطورة بمهاجمة
ّ
مسلحي حجور املوالني للرياض قرى

غير داخـلــة فــي نطاق الـحــرب القبلية،
وإقــدامـهــم على إح ــراق مـنــازل عــدد من
ً
املنتمني إلــى «أنصار الله» ،فضال عن
قطعهم خطوط إمداد الجيش واللجان
َ
الشعبية القادمة من محافظتي صعدة
وعـمــران إلــى جبهة حــرض الحدودية.
وبـ ــإس ـ ـنـ ــاد مـ ــن ط ـ ـيـ ــران «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
الـ ــذي ش ـ ّـن ع ـش ــرات ال ـ ـغـ ــاراتّ ،
وس ـعــت
الـجـمــاعــات املسلحة بـقـيــادة الزعكري
نطاق الهجوم ليشمل القرى املجاورة
ً
لـلـعـبـسـيــة ،وصـ ــوال إل ــى مــديــريــة قــارة
امل ـج ــاورة ملــديــريــة كـشــر فــي املحافظة
نفسها.

ّرد السلطات األمنية

على إثــر ذلــك ،عقدت اللجنة األمنية
فــي محافظة حـجــة ،بـقـيــادة املحافظ
امل ـح ـســوب عـلــى «أن ـص ــار ال ـلــه» هــال
ً
الـ ـص ــوف ــي ،اج ـت ـمــاعــا ع ــاج ــا أواخـ ــر
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ق ـي ــام
السلطة املحلية بواجبها في حماية
امل ــواط ـن ــن ،وإن ـه ــاء ال ـت ـم ـ ّـرد ،وف ــرض
سيطرة الــدولــة على أرجــاء املحافظة
كـ ـ ــافـ ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ت ـ ـبـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود دور
لـ«التحالف» في تطور األوض ــاع في
حجور.
وتنفيذًا لتلك الـتــوجـيـهــات ،انطلقت

حـمـلــة أمـنـيــة بــات ـجــاه مــديــريــة كـشــر،
ّ
ت ـمــك ـنــت م ــن ف ـت ــح ط ــري ــق اإلمـ ـ ـ ــدادات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ف ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق ال ـع ـب ـس ـي ــة
وتأمينها .لكن هــذه الخطوة قوبلت
ب ـخ ـطــوة م ـض ــادة م ــن ِق ـ َـب ــل مسلحني
قبليني في مديرية قفلة عــذر ،أقدموا
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة ع ـلــى إعـ ـ ــادة قطع
ال ـط ــري ــق م ــن ج ـه ـت ـهــم ،ومـ ـن ــع م ــرور
تعزيزات عسكرية للجيش واللجان
إلــى جبهة حــرض ،وهــو مــا استدعى
ً
تعامال سريعًا معهم.
ك ــذل ــك ،ع ـم ـلــت الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة على
تحجيم نطاق املواجهات ،باستعادة
ع ــدد مــن املـنــاطــق والـجـبــال امل ـجــاورة
للعبسية .ووفقًا ملصدر محلي تحدث
إلــى «األخ ـبــار» ،فــإن «العملية أفضت
بـعــد مــواج ـهــات عنيفة إل ــى تضييق
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق عـ ـل ــى املـ ـسـ ـلـ ـح ــن املـ ــوالـ ــن
لـلـتـحــالــف ،مــن خ ــال الـسـيـطــرة على
ال ـج ـب ــال والـ ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة بـمـنـطـقــة
العبسية ،معقل املسلحني» .وأوضح
املصدر أن «الـقــوات األمنية واللجان
الشعبية تمكنت مــن الـسـيـطــرة على
قرى حديدين والقبلة والحوج ،وكذلك
على عدد من الجبال املحيطة بحجور
من ثالثة اتجاهات» .وفي ضوء ذلك،
ط ــال ــب ق ــائ ــد امل ـس ـل ـحــن امل ـت ـم ــردي ــن،

«التحالف» ،بـ«إغاثة القبائل» ،فيما
تصاعدت االتهامات لحكومة هادي
بـ«خيانة مقاومة حجور».
وفــي الــوقــت ال ــذي ال ت ــزال فيه املـعــارك
مـ ـسـ ـتـ ـع ــرة فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ـ ـنـ ــي ش ـهــر
الــواق ـعــة فــي ال ـحـ ّـد الـشـمــالــي لـحـجــور،
املسلحني
ح ــاول «الـتـحــالــف» مساندة
ّ
امل ــوال ــن لــه ج ـوًا أول مــن أم ــس ،بشنه
غارات متفرقة على مناطق املواجهات،
ً
قـبــل أن يـنـفــذ فـجــر أم ــس إنـ ــزاال جويًا
اس ـت ـهــدف إم ــداده ــم بــال ـســاح وامل ــؤن،
وهــو ما ُ حصل بالفعل .وكــان محافظ
ح ـج ــة املـ ـ ـع ـ ـ َّـن مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل هـ ـ ـ ــادي ،عـبــد

نفذ «التحالف»
ً
إنزاال جويًا فجر أمس
إلمداد المتمردين
بالسالح والمؤن

م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
محافظة حجة يــؤكــد ،فــي حديث إلى
«األخبار» ،أن مواجهات كشر «شارفت
على االنتهاء ،ولكنها ال تزال مستمرة،
وال يــزال الجيش متمركزًا فــي جميع
ال ـت ـبــاب وال ـج ـب ــال املـحـيـطــة بمنطقة
ال ـع ـب ـس ـي ــة» .وي ـض ـي ــف أن «ال ـع ـم ـل ـيــة
األم ـن ـي ــة ن ـج ـحــت ف ــي تـحـقـيــق معظم
أهدافها ،من وقف تمدد تلك العصابة
اإلجرامية ،وإفشال مخططات العدوان
الرامية إلى توسيع نطاق املواجهات،
ُ
ص َرت تمامًا في أجزاء صغيرة
التي ح ِ
في منطقة العبسية» .ويعزو «تأخر
ال ـح ـس ــم إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ســامــة
األطـ ـ ـف ـ ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء الـ ــذيـ ــن يـحـتـمــي
خلفهم عناصر العصابة اإلجرامية،
وإتاحة املجال لعدد من مشائخ كشر
الساعني لفتح الطريق ودفع العناصر
اإلجرامية إلى تسليم نفسها للدولة».
ويلفت املصدر إلى «قيام قوات األمن
واللجان الشعبية بفتح ممرات آمنة
فــي منطقة العبيسة لـخــروج األطفال
والنساء» ،متابعًا أن «الجهات األمنية
تــواصــل نــداءاتـهــا املـتـكــررة للعناصر
اإلجــرام ـيــة لتسليم نـفـسـهــا» .ويختم
بأن «مشايخ كشر وأبناءها أصبحوا
أكثر إدراكًا ووعيًا للمخطط اإلجرامي
لـ ـلـ ـع ــدوان ،ول ــذل ــك ت ــوال ــت مــواق ـف ـهــم
الداعمة للدولة ،والتي رفعت الغطاء
القبلي عن تلك العصابة».
والجدير ذكره أن معركة كشر تزامن
انــدالعـهــا مــع تـقــدم ال ـقــوات املــوالـيــة
للرئيس املنتهية واليته في حرض،
إلى مفرق عاهم الذي يقع في نطاق
مديرية مستبا القريبة من مديرية
كشر ،إال أن قــوات الجيش واللجان
ت ـم ـك ـنــت م ــن دحـ ــر ت ـل ــك الـ ـق ــوات مــن
مفرق عاهم إلى جبل النار وما بعد
جبل النار في جيزان على الحدود
مــع ال ـس ـعــوديــة .وي ــرى مــراق ـبــون أن
أح ـ ـ ــداث حـ ـج ــور ،وت ـ ـجـ ــاوب فـصـيــل
قـ ـبـ ـل ــي مـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ،ك ــان ــت
ّ
ُمـخــطـطــة مسبقًا ،إال أن فـشــل قــوات
ه ــادي فــي الـحـفــاظ عـلــى مكاسبها،
ّ
وتسرع املوالني للعدوان في حجور،
ّأديــا إلى انكشاف املخطط وخالياه
النائمة في حجة وعمران.

مقالة تحليلية

زيف المنطق السعودي في التقارب مع إسرائيل
علي حيدر
ّ
تتردد على ألسنة املسؤولني اإلسرائيليني
ً
والسعوديني ،فضال عن امللحقني بهم،
مجموعة من املقوالت التي تهدف إلى
توفير غطاء تبريري ملخطط التطبيع الذي
يتصدره النظام السعودي ،وإلى حرف
بوصلة الصراع عن فلسطني باتجاه
عناوين مختلقة .من أبرز هذه املقوالت
أن الخطر اإليراني هو الذي دفع السعودية
إلى التقرب من إسرائيل وإقامة عالقات
سرية وعلنية معها .ومما يستهدفه
الترويج لهذه املقولة أيضًا تصدير
االنتقال إلى املرحلة العلنية في العالقات
مع االحتالل الصهيوني على أنه دفاع عن
النفس .ويندرج في السياق نفسه الحديث
عن املصالح املشتركة مع االحتالل على
قاعدة مواجهة الخطر نفسه .ويذهب قادة
العدو أيضًا ـ ـ ومعهم بعض أتباع النظام

السعودي ـ ـ في تزويرهم للحقائق إلى ّ
حد
الحديث عن «تقارب سني ـ ـ إسرائيلي» في
مواجهة «املحور الشيعي» ،محور املقاومة.
وعلى رغم سخف فكرة «التحالف السني
ـ ـ اإلسرائيلي» في مواجهة «املحور
الشيعي» ،إال أن هناك من ّ
يروج لها عمليًا
من دون التجرؤ حتى اآلن على تبنيها
رسميًا وعلنًا ،على رغم أن ال مشكلة
ّ
يصب منطقه وأداؤه في
لديه في أن
ّ
الترويج لهذا املفهوم .في املقابل ،يتردد
املعنى نفسه بشكل مباشر عبر قنوات
رسمية ومعاهد أبحاث ووسائل إعالم
إسرائيلية .لكن مشكلة تل أبيب والرياض
أن االنتماء املذهبي ألغلب سكان فلسطني
ُي ِّ
حجم من مفاعيل ما تقومان به .كذلك،
يمكن القول إن جزءًا من خلفيات الحملة
السعودية العدائية ّ
ضد فصائل املقاومة
الفلسطينية التي تحظى بدعم إيران ،إلى
جانب الدافع األساسي املتمثل في تبني

خيار املقاومة واملستند إلى التمسك بحق
الشعب الفلسطيني في كل فلسطني،
هو أن استمرار املقاومة ورفض الحلول
االستسالمية يربك هذا املخطط ّ
ويقوضه.
ولكي ال يتم اللعب على ذاكرة األجيال
الجديدة ،من املهم التذكير بحقيقة
أن اندفاع بعض العرب نحو التطبيع
مع إسرائيل بدأ قبل انتصار الثورة
اإلسالمية في إيران .وإحدى أهم املحطات
املفصلية في هذا املسار كانت زيارة
الرئيس املصري السابق ،أنور السادات،
إلى إسرائيل ،في تشرين الثاني /نوفمبر
 ،1977والتي أدت الحقًا إلى اتفاقية
«كامب ديفيد» في أيلول /سبتمبر ،1978
بينما انتصرت الثورة اإلسالمية في إيران
في شباط /فبراير  .1979وهو ما يؤكد
بالدليل امللموس أن قضية االنفتاح على
االحتالل اإلسرائيلي لم يكن منشؤها
ما يسمى اليوم بـ«الخطر اإليراني» ،بل

هي خيار أصيل لدى العديد من األنظمة
والقيادات في العالم العربي ،تختلف
سياقاته ودوافعه من نظام إلى آخر.
ّ
يصر النظام السعودي
ومع ذلك،
واملدافعون عنه ،في محاوالتهم خداع
الرأي العام الخليجي والعربي واإلسالمي،
ّ
على ربط التخلي عن فلسطني واالستعداد
لالعتراف بإسرائيل ،بالحاجة إلى
التحالف مع قوى إقليمية في مواجهة
الخطر اإليراني .لكن الحديث عن مصالح
مشتركة مع إسرائيل يكشف في الواقع
عن حقيقة التموضع في الصراع ضدها،
وانكشافه في لحظة العثور على هذه
املصالح مع الكيان الذي يواجه محور
املقاومة ،ويرى فيه تهديدًا استراتيجيًا
على أمنه القومي ،وتهديدًا وجوديًا على
مستوى املستقبل .وإال ،ملاذا لم تجد
هذه األنظمة مصالح مشتركة مع محور
املقاومة على قاعدة ما يخدم تحرير

فلسطني ،ووجدت مصالح مشتركة مع
االحتالل في مواجهة َمن يقاومه؟ هكذا
ً
يتضح أن املنطق السعودي ،بدال من أن
يشكل تبريرًا مقنعًا ،ينطوي على إقرار
ضمني باالرتباط العضوي بوجود
إسرائيل وأمنها وتفوقها.
ومن املحطات األساسية التي تكشف
زيف ادعاءات النظام السعودي في تبرير
االندفاعة نحو أحضان إسرائيل ،أن
تاريخ أول مبادرة سعودية للسالم مع
إسرائيل يعود إلى العام  ،1981في الوقت
الذي كان فيه النظام اإلسالمي في إيران
يخوض معركة وجود ،وكانت الرهانات
اإلسرائيلية واألميركية والخليجية على
إسقاطه مرتفعة ،ولم يكن حينذاك حزب
الله وال محور املقاومة قد تشكالُ ،
وعرفت
املبادرة آنذاك بمشروع األمير فهد ،الذي
ّ
تضمن
أصبح ملكًا في مرحلة الحقة.
املشروع وقتذاك الدعوة إلى االعتراف

ليس صدفة أن
وإسرائيل
ُ
السعودية الحيزِّ
وجدتا في
اإلقليمي ذاته
بوجود إسرائيل اآلمن تحت عنوان «تأكيد
حق دول املنطقة في العيش بسالم» ،إلى
جانب عناوين أخرى تتصل بالدولة
الفلسطينية ،وحقوق الشعب الفلسطيني،
وأراضي الـ ،67ولكن تحت سقف حق
إسرائيل في الوجود واألمن.
وبعيدًا عن التدقيق في املواقف الترويجية
ّ
السعودية ،والتي تهدف أيضًا إلى التسلل

من خلف الشعب الفلسطيني وعلى
ّ
حسابه ،فإن نظرة خاطفة إلى موقع كل
من الكيان اإلسرائيلي والنظام السعودي،
منذ تأسيسهما وإلى اآلن ،توضح أنهما
كانا وال يزاالن يتموضعان في املعسكر
الدولي واإلقليمي نفسه ،وأن أولوياتهما
تقاطعت في أكثر من محطة تاريخية.
ِّ
الحيز
وليس صدفة أنهما ُوجدا في
اإلقليمي ذاته ،وفي املرحلة التاريخية
عينها ،وعلى يد الدولة االستعمارية
ّ
ّ
ذاتها ،بريطانيا ،ويتظلالن حاليًا باملظلة
الدولية نفسها ،الواليات املتحدة .ويتقاطع
الطرفان السعودي واإلسرائيلي في هذه
املرحلة التاريخية إلى ّ
حد التطابق في
تحديد األعداء اإلقليميني .وما مؤتمر
وارسو قبل أيام إال مناسبة لرفع مستوى
التنسيق واالرتقاء به إلى املرحلة العلنية،
كتمهيد لخطوات أكثر جرأة في فترات
الحقة.
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جامعات تركيا
الطالب يزيدون والتعليم يتراجع
جملة عوامل تؤدي
بجامعات تركيا نحو تراجع
كبير بعد أن شهدت لسنوات
حضورًا مميزًا في التصنيفات
العالمية على مستوى جودة
التعليم ،قبل أن يصبح التطور
في التعليم العالي مقتصرًا
على زيادة عدد الطالب!
إسطنبول ـــ ماجد طه
زادت أعداد الطالب الجامعيني امللتحقني
بالجامعات التركية واملتخرجني منها
خالل السنوات األخيرة .وبينما تواكب
ّ
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة تـلــك ال ــزي ــادة امل ــط ــردة،
ال يمكننا قــول الـشــيء نفسه عــن جــودة
ال ـت ـع ـل ـيــم ف ـي ـه ــا .ت ـش ـيــر األرقـ ـ ـ ــام إلـ ــى أن
الـ ــزيـ ــادة ف ــي أعـ ـ ــداد الـ ـط ــاب والـ ـق ــدرات
األكــاديـمـيــة ارتـفـعــت  10أض ـعــاف خــال
الـعـقــد املــاضــي فـقــط .فــي  ،1979لــم يكن
هـ ـن ــاك سـ ـ ــوى  12ج ــامـ ـع ــة فـ ــي ت ــرك ـي ــا،
بينما عددها اآلن نحو  .203عام ،1980
وم ــن ب ــن  467أل ــف طــالــب ش ــارك ــوا في
امتحانات الـقـبــول ،لــم يتمكن ســوى 42
ألـفــا منهم مــن االلـتـحــاق ،أي مــا نسبته
 %9ف ـقــط ،ف ــي ح ــن أن ــه ف ــي  2018تـقــدم
نحو  1.7مليون طــالــب إلــى امتحانات
الـقـبــول ،والـتـحــق فعليًا نحو  710آالف
طالب ،أي ما نسبته  ٪40من املتقدمني.
وفـقــا لـبـيــانــات  ،2018يــوجــد فــي تركيا
 455أل ـ ـ ـ ــف طـ ـ ــالـ ـ ــب جـ ــام ـ ـعـ ــي بـ ــدرجـ ــة
البكالوريوس ،و 95ألف طالب دراســات
عليا .وفــي  2018أيضًا ،أحصت األرقــام
نحو  25ألــف أسـتــاذ جامعي ،و 15ألف
أستاذ مشارك ،و 37520أستاذًا مساعدًا
في الجامعات التركية .وعندما يضاف
إل ـي ـهــم ال ـب ــاح ـث ــون املـ ـس ــاع ــدون ،نـخــرج
بـمـحـصـلــة إح ـصــائ ـيــة ل ـن ـحــو  160ألــف
أكاديمي يعملون في مجاالت التدريس
كــافــة .مــع ذل ــك ،مــن بــن  86ألــف منصب
التدريسية في
مـتــاح ألعـضــاء الهيئات
ُ
الجامعات الخاصة في  ،2018شغل 62
ألف مقعد فقط ،أي ما نسبته  .%72أما
قبل عامني ،فكانت هذه الجامعات قادرة
ع ـلــى م ــلء  %90م ــن ال ــوظ ــائ ــف املـتــاحــة
لديها.
في السنوات األخيرة ،شملت تصنيفات
ال ـج ــام ـع ــات ال ـع ــامل ـي ــة ب ــاس ـت ـم ــرار نـحــو
ثـمــانــي جــامـعــات تــركـيــة مــن بــن أفضل
 500ج ــام ـع ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ك ـ ــان م ـن ـهــا:
«كـ ــوتـ ــش»« ،ب ـي ـك ـن ــت»« ،ب ــوغ ــازي ـت ــش»،
«مـيــدل ليست تكنيكال»« ،صابنجي»،
ُ«إسـطـنـبــول تـكـنـيــك» ،لـكــن اثـنـتــن فقط
أدرجـ ـ ـت ـ ــا ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة  2019ال ـج ــدي ــدة
ألف ـض ــل  500جــام ـعــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،هما
«ك ـ ــوت ـ ــش» و«بـ ـيـ ـكـ ـن ــت» ،مـ ــا يـ ـ ــدل عـلــى
تــدهــور فــي الـتــرتـيــب ال ـعــاملــي .ال توجد
ق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات م ــوث ــوق ــة ومــوضــوع ـيــة
لـتــرتـيــب جـ ــودة ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ـبــاد،
وال يـشــارك «املـجـلــس الــرسـمــي للتعليم
العالي» ( ،)YOKالــذي يجمع البيانات
بانتظام حــول الجامعات التركية هذه
املعلومات مع الجمهور ،كما يمتنع عن
إجابة الصحافيني.
يـ ـ ــرى أس ـ ـتـ ــاذ أس ــالـ ـي ــب ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فــي
جــامـعــة أن ـقــرة ،مـتــن أوزالق ،ه ــذا األمــر
ً
«عـيـبــا ك ـب ـي ـرًا» ،إذ بـ ــدال م ــن املـعـلــومــات
املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة ع ـ ــن األداء األكـ ــادي ـ ـمـ ــي
ل ـ ـل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة يـ ـتـ ـع ــن ع ـل ــى
امل ـه ـت ـم ــن االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى اإلع ـ ــان ـ ــات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وال ـ ـلـ ــوحـ ــات اإلع ــانـ ـي ــة
العمالقة واألساليب التسويقية ملعرفة
ترتيب الجامعات وطبيعة مخرجاتها
الـتــدريـسـيــة والـبـحـثـيــة .م ــع ذل ــك ،أش ــار
ت ـق ــري ــر أع ـ ــده إره ـ ـ ــان إركـ ـ ـ ــوت ،األس ـت ــاذ
فـ ــي ج ــام ـع ــة « »MEFفـ ــي إس ـط ـن ـب ــول،
إل ــى ت ــراج ــع ف ــي ج ــودة الـتـعـلـيــم ،ورب ــط

إركوت سبب انحدار الجودة بسياسات
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـت ـم ـث ـلــة ف ــي «ج ــام ـع ــة لـكــل
مدينة» ،و«الربح الجذاب الذي سيتحقق
من التعليم الجامعي والدراسات العليا
والتعليم الجامعي الـخــاص ،مــا يحول
هـ ــذه ال ـج ــام ـع ــات إلـ ــى ش ــرك ــات ربـحـيــة
مكتملة».
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،رك ــزت الشركات
ال ـك ـب ــرى ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ــا ب ــات
ي ـع ــرف ب ــ«ال ـجــام ـعــات ال ـف ـنــدق ـيــة» الـتــي
يبلغ عــدد الطالب فيها ما بني  10آالف
و 15ألفًا .وفق إركوت ،يسعى العديد من
رجــال األعمال للحصول على «البريق»
ّ
ال ــذي يتأتى مــن افتتاح جامعة كبيرة!
لكن أول إش ــارة خطر ظـهــرت أم ــام هذه
االسـتـثـمــارات فــي الجامعات جــاءت في
 ،2018عندما انخفض معدل االلتحاق
بــال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة (ت ـب ـلــغ تكلفتها
نحو  4آالف إلى  10آالف دوالر سنويًا)
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى .وب ـي ـن ـمــا
انـخـفــض م ـعــدل االل ـت ـحــاق بــالـجــامـعــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة املـ ـج ــانـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي
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إل ـ ــى  ،%85ع ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه ق ـب ــل تـســع
سـنــوات فقط ،انخفض معدل االلتحاق
بــال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة إل ــى  ،%73عـ ّـمــا
ّ
كان عليه في السابق .وهو ما يدل على
أن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـط ــاب ي ـك ــون ــون أكـثــر
انتقائية وال ينتسبون إلــى املؤسسات
الخاصة األكثر تكلفة.
في هذا السياق ،تلفت بينار إلديمير،
وهــي طالبة دكـتــوراه وزميلة األبحاث
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة «Episteme Academic
 »Consultancyفــي إسـطـنـبــول ،إل ــى أن
مـســألــة ال ـج ــودة مـهـمــة فــي الـجــامـعــات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ف ــ«ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى امل ــرش ــح
األك ــادي ـم ــي الـ ـش ــاب ،أك ـبــر مـشـكـلــة هي
التوظيف» .وتقول لـ«األخبار»« :نواجه
م ـش ـك ــات خ ـط ـي ــرة ف ــي إيـ ـج ــاد مـ ــوارد
مالية لدعم دراساتنا العليا وأبحاثنا
العلمية .علينا تسديد االئتمان الذي

تقدمه الدولة» .إلديمير تشكو من أنها
وأمثالها من الباحثني يحتاجون إلى
أك ـثــر م ــن ال ـك ـفــاءة األكــادي ـم ـيــة إليـجــاد
وظ ــائ ــف ك ـب ــاح ـث ــن .ف ـل ـل ـح ـصــول عـلــى
تـعـيــن فــي م ـكــان وظـيـفــي تـحـتــاج إلــى
نــوع مــن االت ـصــاالت أو الـعــاقــات التي
ت ـ ـنـ ــدرج ت ـح ــت ن ـ ــوع مـ ــن امل ـح ـســوب ـيــة.
ثــانـيــا ،حتى إذا وج ــدت وظـيـفــة ،فأنت
م ـلــزم بـتــوفـيــر خ ــدم ــات تـتـعــدى نـطــاق
ال ـت ــدري ــس وال ـب ـح ــث ،أو ك ـمــا وصـفـتــه
ب ـي ـنــار «ن ـ ــوع م ــن ال ـتــوظ ـيــف بمسمى
كاتب».
يقول أكاديمي آخــر مــن الشركة نفسها
إن امل ـش ـك ـلــة الـحـقـيـقـيــة ف ــي ال ـجــام ـعــات
هــي على مستوى الــدكـتــوراه على نحو
رئـ ـيـ ـس ــي .وي ـض ـي ــف األكـ ــادي ـ ـمـ ــي الـ ــذي
اش ـتــرط ع ــدم الـكـشــف عــن اس ـمــه« :نحن
في الغالب نحصل على طلبات لكتابة
أطروحات ومقاالت أكاديمية لرؤسائنا.
إن كتابة أطــروحــات ومـقــاالت أكاديمية
ل ـش ـخ ــص آخ ـ ــر أصـ ـب ــح ق ـط ــاع ــا مــرب ـحــا
فــي تركيا ،وعلى رغــم أننا نرفض مثل
هــذه املطالب بشدة ،فإنها مستمرة في
التدفق علينا ،وإن لم ننفذها قد نحرم
وظائفنا».
كذلك ،يبدو أن العديد من الطالب على
مستوى الــدكـتــوراه ال يتلقون التوجيه
الـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــاج ــون ــه م ـ ــن امل ـس ـت ـش ــاري ــن
األكاديميني .ففي حديث إلى «األخبار»،
تلخص البروفيسورة أوزلم أوندر ،وهي
عميدة كلية االقتصاد والعلوم اإلداريــة
فـ ــي ج ــام ـع ــة إيـ ـج ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة ،ال ــوض ــع
األكــادي ـمــي بــالـقــول« :يـمـكــن إل ـقــاء الـلــوم
بشأن االنخفاض في الجودة األكاديمية
ال ـت ــرك ـي ــة ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـع ــوام ــل،
فباإلضافة إلــى نــزف األدمغة وعمليات
الـتـطـهـيــر األك ــادي ـم ــي ال ـتــي حــدثــت منذ
االن ـ ـقـ ــاب الـ ـف ــاش ــل فـ ــي  ،2016ش ـهــدت
الجامعات أيضًا نقصًا خطيرًا في حرية
ال ــرأي والتعبير ،وسـيـطــرة على جميع
أقسامها مــن املجلس الــرسـمــي ()YOK
بـ ـمـ ـف ــرده ،وه ـ ــو ي ـم ـثــل ه ـي ـئــة حـكــومـيــة
مـعـيـنــة بــال ـكــامــل دون أي م ـشــاركــة من
األك ــادي ـم ـي ــن ف ــي اخ ـت ـيــار مـمـثـلـيـهــم أو
خضوع املعينني ملعايير محددة».
تضيف أونـ ــدر« :ثـمــة أيـضــا الـجــامـعــات
الخاصة التي تركز على األربــاح تعتمد
ع ـل ــى األك ــادي ـم ـي ــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ــدرب ــوا
ـاف لـشـغــل مـقــاعــدهــم ،وال ـعــبء
بـشـكــل ك ـ ٍ
الثقيل من العمل يتحمله األكاديميون
الشباب الذين تنقصهم الخبرة ...أيضًا
لـ ــأسـ ــف ،عـ ـن ــدم ــا تـ ــوظـ ــف ال ـج ــام ـع ــات
طاقمها األكاديمي ،فإن العالقات تتغلب
دائمًا على الجدارة».

ّ
ركزت الشركات الكبرى أخيرًا على االستثمار في «الجامعات الفندقية» (أ ف ب)

