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 ملخص

تلقي هذه الدراسة الضوء على طبيعة العملية التعليمية ومسارها خالل مرحلة حكم البعث الطويل في 

ات العامة آلليات الكبح فيها، والنزياح مساراتها الداخلية باتجاه االرتهان األيديولوجي، سورية، وتحدد السم

وخضوعها للشرط العام، لجهة غياب استقالل املؤسسات بصورة عامة، ومنها املدارس والجامعات، ومن 

رطّي )التسييس والعسكرة(، وأثر هذا االنز 
َ
ياح في مخرجات ثم تحولها إلى ثكنات مصغرة، خاضعة قسرًيا لش

 العملية التعليمية.

وتبين الدراسة أثر الحموالت النظرية والعقائدية القادمة في عملية التعليم من خارجها، وما تسبب تلك 

الحموالت من تضارب أو تفكك في جدلية االتساق الداخلي للمنظومة الفكرية فيها، ومدى سطوتها على 

هذه الحموالت في األهداف املتوخاة من عملية التعليم وأهمها هدف  املنظومة الذهنية للمتعلم، وأخيًرا، أثر

 التنمية املستدامة.

تهدف هذه الدراسة من خالل تعيين الواقع التعليمي الراهن في سورية، وأهدافه املستجدة، وتحديد  

زيف الفاقد التعليمي من جراء الحرب السورية، وخسارات البنية التحتية، من مدارس وجامعات ومن ن

للكادر البشري املنضوي في العملية التعليمية )مدرسين وطالب(؛ إلى رسم صورة واضحة لحجم املخاطر 

املترتبة على املجتمع السوري، من جراء انهيار العملية التعليمية، وأثر تلك الحالة املتردية في مستقبل 

 السوريين أفراًدا، وفي املستقبل السوري الجمعي.

عكاس حروب املناهج املتعددة في الهوية الجامعة للسوريين، في ظل غياب الناظم وتناقش الدراسة ان

العام للعملية التعليمية، وتبعيتها لقوى األمر الواقع فيها بعيًدا من أي تخطيط أو تكامل، وضرورة العمل 

 على توجيه املناهج الحديثة وتكاملها لتكون قادرة على خلق أجيال ذات تفكير تفاعلي حر.

رأس املال البشري عبر عملية التعليم الحديثة هو الضمانة  االستثمار فيي النهاية تؤكد الدراسة أن وف

، وهو صمام األمان األكثر موثوقية لبناء مجتمعات ذات أسس متينة، آن مًعافي  األعلى للمجتمعات ولألفراد

 ، سيكون مفتاحها الرئيس هو التعليم.وأن عملية إعادة اإلعمار أو البناء في املجتمع السوري املهدم حالًيا

 

 مقدمة

تجلت الهيمنة املطلقة على قطاع التعليم في سلطة البعث عبر سمتين أساسيتين: وهما التسييس 

والعسكرة، وترافقت السمتان مع النمو الكمي للقطاع، والتوسع األفقي في التعليم، وتضاُعف عدد سكان 

السمتان في إفقاد التعليم من مضامينه وأهدافه الحيوية في  سورية أربع مرات خالل نصف قرن. وأسهمت

 الحداثة والتطوير، ومحاربة مكامن التخلف في املجتمع.
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وتحول التعليم بفعلهما من حقل تخصيب العقول وتهيئتها لتصريف معارفها في الواقع إلى محض عملية 

عملية تدجين ممنهجة  وفي إطارة، إعادة تدوير تقني للمعلومة املجردة، ضمن نظامي الطاعة والقداس

 سقفها الوالء.

انعكست تلك السياسات القسرية، املفروضة على حقل التعليم من خارجه، في مدخالت التعليم 

وصوره العامة كلها، وتالًيا في مخرجاته ووظائفه االجتماعية والنفعية، وجعلته محكوًما باألطر السياسية 

 قات زبائنية ذات طبيعة مافيوية.الراهنة، بما يترتب عليها من عال

لم يقتصر تدخل السياسة بشكلها الفج والضيق، في حقل التعليم، على الجانب التربوي العقائدي، من 

خالل محافظته على املناهج القديمة، واملتصالحة مع البنى الفكرية التقليدية، وإنما تعداه إلى مجمل 

 إلى اقتصار أهداف العملية العملية التعليمية بدًءا من اختيار املدرسي
ً

ن ذوي االنتماء الحزبي الواحد وصوال

التعليمية على تكريس التمجيد والتهليل ملا هو قائم، يضاف إلى ذلك، ما خلقته املأسسة اإلجبارية  

للمنظمات الرديفة العاملة ضمن قطاع التعليم على عسكرته، في مراحله شتى، ابتداء من الطالئع من 

 إلى االتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة، مروًرا بمنظمة  الصف األول في
ً

املرحلة االبتدائية، وصوال

شبيبة الثورة في املراحل املتوسطة، عالوة على دورات الصاعقة واملعسكرات الصيفية ذات الطابع 

 العسكري البحت.

عسكرته، أبقاه في حدود  خضوع التعليم لألسر األيديولوجي من ناحية، والسطوة األمنية املتمثلة في

اجترار املعلومة غير القابلة للصرف في مجاالت الحياة، وانتزع منه شرطه التطويري املحمول على حرية 

 اإلبداع بمجاليه العلمي واألدبي.

في هذا املناخ، كان بدهًيا أن يؤدي تحطيم جوهر العملية التعليمية إلى انكفاء القيمة العليا للعلم 

جعها في املجتمع، وهو أمر يمكن إحالة أسبابه إضافة إلى مآالت سياقه املوضوعي املباشر، إلى والتعليم وترا

حكمتها الرغبة في تهشيم املنطق، وإلغاء آليات التفكير الحر. فـ"التعليم من أجل  القصدية التيالدوافع 

والقيم واالستراتيجيات  التقنيات واملهارات تحقيق التنمية املستدامة من شأنه تمكين الطلبة وإكسابهم

 العملية التعليمية بغض النظر عن السياق املجتمعي أو البيئة العائلية أو التي تضمن لهم االنتفاع من

خالل تطبيق املمارسات  املدرسية ويخلق مواطنين قادرين على تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم من

 (1) الديمقراطية".

، أفضت تلقائًيا إلى تراجع منزلة املعلم املعنوية، مقارنة بنظرائه الضباط إن تحطم القيم العليا للتعليم

األدنى منه تعليمًيا، وسحبت منه حضوره التنويري في املجتمع، لتصبح منزلته، كما هو الحال في باقي مناحي 

طه الذاتي الحياة، غير تابعة لفعله الوظيفي، وإنما تابعة لدخله املادي ونفوذه السلطوي من خالل ارتبا

 بشبكات النفوذ القائمة. 

                                                           
(1) https://goo.gl/nr1Pnx  
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ا كبيًرا، وأن انحدار  التعليمية فيوعليه، يمكن القول إن روح العملية 
ً
سورية كانت مهشمة تهميش

، وأن جزًءا من مآالت الحالة السورية الراهنة 2011القطاع التعليمي سابق على الدمار الذي لحق به بعد 

 هو نتاج لذلك التهشيم املعنوي.

ستوى املادي، نال قطاع التعليم كباقي القطاعات في سورية حصته من الدمار بفعل الحرب بعد وفي امل

، وكان الدمار نتيجة حتمية ملقدماته الشمولية، فلم يكن باإلمكان إقحام املدارس واملنشآت 2011

أقحمها  التعليمية في الحرب السورية وتحويلها إلى معتقالت، وثكنات عسكرية لو لم يكن النظام قد

 باألصل، ومنذ خمسة عقود على التوالي، وزجها في أتون السياسة والعسكرة.

أفضت الحرب املديدة إلى كوارث في قطاع  التعليم السوري سواء على صعيد البنية التحية أم على 

، وهجرة(، أم على صعيد خسارة وحدة املناهج، وتعددها 
ً

الحًقا صعيد نزيف الكادر التعليمي )موًتا واعتقاال

بحسب التابعية السياسية لكل منطقة، ولعل الكارثة األبرز هي في نشوء جيل واسع من األطفال السوريين 

بال تعليم، فاألرقام صادمة، وتكاد تالمس نصف عدد األطفال السوريين الذين باتوا خارج املدارس أو بعيًدا 

 بفرصة الدخول إليها أصال، ومنهم من ، إذ غادرها بعضهم قسًرا، وعض آخر لم ي(2)من عملية التعليم
َ
حظ

يتعذر وصوله إلى املدارس بسبب الحال األمنية والعسكرية، وحتى أولئك املحظوظين املنضوين في عملية 

 .(3)"التمدرس"  قد ال يصل كثير منهم  إلى عتبة الفائدة األولى من التعليم )القراءة والحساب(

 

: أهداف التعليم في الدساتير ال
ا

سورية )الجذور األيديولوجية في أوًل

 التعليم(

ألهداف التعليم أثر كبير في املحتوى والشكل التعليمي، فهي تحدد سلًفا طبيعة الكادر التعليمي 

 إلى استثمارها، عالوة على تأثيره في تكوين 
ً

وهويته، وتحدد منحى سيرورة العملية التعليمية وطرائقها وصوال

 ت الفردية.الهوية الجمعية، وصور الهويا

يمكن أن نتلمس التأثير املهم  1950وبالعودة إلى أهداف التعليم التي نص عليها الدستور السوري لعام 

منه: "يجب أن  28لتلك األهداف في طبيعة العملية التعليمية وشكلها ومحتواها ومحدداتها، إذ يرد في املادة 

باهلل، متحل باألخالق الفاضلة معتز بالتراث يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن 
                                                           
(2) https://www.unicef.org/arabic/media/24327_85524.html 

م هي  "بول رومر رئيس الخبراء اًلقتصاديين في البنك الدولي وعن ذلك، قال )3( الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدُّ

ففيما بذلك، فإن الوقائع املتعلقة بالتعليم تكشف عن حقيقة مؤملة،  استخالص الحقيقة من الوقائع. وإذا سمحنا

م يتعلق
ُّ
  ".بعدد كبير للغاية من األطفال، فإن االلتحاق باملدارس ال يعني التعل

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-

in-global-education 
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العربي، مجهز باملعرفة، مدرك لواجباته وحقوقه عامل للمصلحة العامة مشبع بروح التضامن واألخوة بين 

 (4)جميع املواطنين. يحظر كل تعليم ينافي األهداف الواردة في هذه الفقرة."

دستور سنالحظ بوضوح األبعاد الثالثة املكونة بالتمعن والدراسة البسيطة ملعطيات تلك الفقرة من ال

 لها وهي البعد الديني، البعد السياس ي، البعد الزجري اإللغائي.

ا مسبقة لعملية 
ً
إن تفكيك البعدين الديني والسياس ي الواردين في الدستور وتحليلهما بوصفهما أهداف

ا عقا
ً
ئدية وسياسية ال يمكن الوصول إليها، التعليم يحيل على أنها تضع في صلب أهدافها اشتراطات وسقوف

 أمام طرائق التفكير الحر الذي يشكل 
ً

إال بإخضاع التعليم ملآربها، ومن شأن تلك السقوف أن تقف حائال

إحدى غايات التعليم ووسائله في آن معا، إذ "إن اإلعاقة التي شكلها وما يزال يشكلها العقل اإليماني للعلم 

لخوف أن يكون هذا العلم الحديث قادًرا على اقتالع جذور سيطرة هذا العقل الحديث وتطويره نابعة من ا

ببناء الحياة على أسس ال يحتملها، وال تنتمي إلى حيزه، إذ إن حيزه هو حيز التسليم والركون إلى حيز األنساق 

 .(5)القديمة"

ما يجعل التعليم  ولعل البعد الثالث هو األخطر، إذ يحظر، بالقوة، ما يتعارض مع تلك األهداف،

خضع مكونات املجتمع السوري جميعها لها، بغض النظر عن 
ُ
سجين التصور املسبق، وأسير نتائج مطلقة ت

 معتقداتهم الشخصية أو انتماءاتهم اإلثنية.

فقد جنح في أهدافه التعليمية إلى تبني األهداف السياسية لحزب البعث كما ورد في  1973أما دستور 

والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط  يهدف نظام التعليممنه: " 21املادة 

أمته في الوحدة والحرية  بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف

  (6) ."واالشتراكية واإلسهام في خدمة اإلنسانية وتقدمها

مع مثيلتها في دستور الخمسين، وإن  1973 في دستور عليم نالحظ تشابه اإلطارات املسبقة لعملية الت

كانت املحددات التوجيهية قد ركزت على الجانب السياس ي "إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير، 

 واكتفت باإلشارة إلى االعتزاز بالتراث".

، وتبني دستور 1973ستور وبعد الثورة، وعلى الرغم من اضطرار النظام إلى إلغاء املادة الثامنة من د 

، إال أنه يمكن مالحظة أن أهداف التعليم الواردة في الدستور الراهن مع خلوها من أهداف 2012جديد عام 

 جامع للهويةالبعث املباشرة، قد جاءت ضبابية وعامة، في ظل انقسام مجتمعي حاد، وغياب تعريف 

                                                           
 1950الدستور السوري لعام  )4(
 .230، )د.م: دار كنعان، د.ت(، ص 1لة النهضة مداخل ومقدمات لنهضة متجددة، طحسن إبراهيم أحمد، مساء )5(
 1973دستور   )6(
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جيل متمسك بهويته، وتراثه  على إنشاءوالتعليم منه: "يقوم نظام التربية  28الوطنية، إذ نصت املادة 

 .(7)وانتمائه ووحدته الوطنية"

ولم يرافق تلك الضبابية النظرية في املستوى اإلجرائي أي تغيير إيجابي في األداء التعليمي. على العكس 

الشرط تماًما، تحول التعليم إلى إحدى أدوات املواجهة العسكرية املباشرة، وبات محاصًرا أكثر ضمن 

 السياس ي املتأزم. 

يبدو جلًيا، بدًءا من املستوى النظري ألهداف التعليم املنصوص عليها في الدساتير السورية املتعاقبة، 

أنها جعلت املفهومات األيديولوجية وصًيا، أو ممًرا إلزامًيا لعملية التحديث املجتمعي، وجعلت الوصول إلى 

ا 
ً
 آلليات التغيير املفترضة، وهو ما انعكس سلًبا في غاياتها السياسية عبر التعليم  شرط

ً
الزًما، وحامال

مخرجات العملية التعليمية ككل، وما يتناقض كلًيا مع مرتكزات التنمية املستدامة في التعليم: "فالتعليم 

أربعة مرتكزات أساسية  املتوافق مع أهداف التنمية املستدامة في القرن الحادي والعشرين قائم على

لذلك فإنه من املهم رسم السياسات  وتعلم لتكن. تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعش مع اآلخرين  وهي

التعليمية من أجل ضمان تعليم مستمر وتعلم ذاتي قادر على بناء شخصية  والخطط والقرارات التنفيذية

 ".(8) واألخالقيةمتكاملة متوازنة من النواحي العقلية والروحية واالجتماعية  إنسانية

 

ا: التعليم بين السياسة والعسكرة  ثانيا

 تسييس التعليم -1

أدرك النظام منذ استالمه السلطة أهمية حقل التعليم بوصفه أحد املؤسسات الفاعلة في إعادة إنتاج 

نفسه وترسيخه، فعمل على تكريس مفهوماته الخاصة مواًدا درسية في املراحل كافة،  وأضاف مواًدا درسية 

تحتوي سوى على أهدافه ومنطلقاته النظرية والسياسية وتمجيد ذاته وتمجيد "القائد الرمز"  جديدة ال

بوصفه "املعلم األول"، وحظي مدرسو تلك املواد بسطوة تكافئ سطوة األمن، وتحولت املدارس إلى فرق 

، وتوجد (9)ر بعثيحزبية باملعنى الحقيقي، فالشعار الصباحي الذي يردد يومًيا ثالث مرات متتاليات هو شعا

في كل مدرسة فرقة حزبية "بعثية" لها صفة اإلدارة واإلشراف التام، ولم يقتصر األمر على إضافة مواد 

ظر إلى التاريخين اإلسالمي والعربي من الزاوية 
ُ
درسية بعثية ضمن املناهج العامة بمستوياتها كلها، وإنما ن

 كانها.األيديولوجية الداعمة للسلطة، والقائمة على أر 

                                                           
 2012دستور  )7(

(8) https://goo.gl/FzdZsT  
احدة ذات رسالة كان الشعار اليومي املفروض في املدارس في عهد حافظ األسد يتكون من الزمتين "أمة عربية و  )9(

 ".خالدة"، وهي تقال مرة واحدة، وتتكرر الالزمة الثانية ثالث مرات وهي "قائدنا الى األبد األمين حافظ األسد
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 سجالًيا يعبر عن 
ً

بهذا لم يكن دخول السياسة إلى املدارس بصفتها التنافسية، تعددية حزبية، أو شكال

 من حصرية االستئثار والتطويع 
ً

تكوينات املجتمع، أو يتماش ى مع الرؤى الفلسفية الحديثة، وإنما دخوال

ه، وفي مقابل هذا التوسع في التسييس الشامل لفرض مفهومات ُمِنَحت طبيعة قدسية بقوة التواتر واإلكرا

أحادي الجانب، فرضت السلطات حظًرا على أي نشاط سياس ي مغاير، حتى على حلفائها املنضويين في 

 (10) (.تحالفها السلطوي في )أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية

اإلجرائي، أم في  أرخى هذا التسييس املباشر بظالله الثقيلة على مفاصل عملية التعليم، سواء في جانبه

جوهر مقاصده، فمن غير املعقول أن تكون مسلوب اإلرادة والحرية في مناح معينة، وتكون حًرا في األخرى، 

 الستحالة األمر، واتساق البنى الذهنية مع التصورات السائدة والسلوكات املصاحبة لها.

أدى إلى تحطيم املنطق الفكري  فكان من شأن الرؤى األحادية أن تؤدي إلى إلغاء الحوار، وهو بدوره

الذاتي لدى املتعلم، وتحول التعليم إلى مسار منفصل خارج إطاراته التفاعلية مع الذات والعالم، وخارج 

 من التعليم القائم على عملية التلقين واالستظهار، ما أدى 
ً

سياقات االستثمار التعليمي، وسّيدت شكال

 الحدود السردية للمنهاج املطلوب.   عند للمعلمبدوره إلى تحجيم الدور الوظيفي 

وإلى اليوم، بما هو  و"يمكن تلخيص اهتمام السلطة الحاكمة بالتعليم في سورية منذ أربعة عقود

الذي كان فيه التعليم، بمراحله كافة، من آخر  اهتمام ذو طبيعة سلبية ومتناقضة في جوهرها. ففي الوقت

املناخ  نفاق الحكومي، أو من باب االهتمام بتحديث املناهج وخلقامليزانية واإل  أولويات الدولة من حيث

التعليمية و"رعايتها" أمنًيا،  املناسب للبحث العلمي، ركزت السلطة قبل كل ش يء على مراقبة املؤسسات

الرمز(، وخنق املبادرات الفردية وحرية التعبير، ونشر  وزرع ثقافة الخضوع والخوف وعبادة )القائد

الفيزيائي والعقلي  العقائدية لحزب البعث، وإرفاق الحس األمني للطالب بنمط حياته ونمائه يااأليديولوج

 .(11)والنفس ي"

انعكست آليات تسييس حقل التعليم في مفاصل تلك العملية مجملها، ووظائفها القائمة على بناء 

ارين الذاتي والجمعي، وفي الشخصية املستقلة وتفكيرها الحر وتعزيزها، وفي مخرجاتها الفاعلة في املضم

مردودها العملي املتعلق بكونها إحدى وسائل التنمية املستدامة، وذلك من خالل التغلغل والتحكم بالنواحي 

 اآلتية:

أدت السياسة املتبعة إلى تثبيت املناهج والخشية من تجديدها، فالتجديد عملية تستلزم  املناهج: -أ

في البنية العقلية واإلدارية،  يستدعي تجاوًزان والشكل، وهذا بدوره مواكبة املتغيرات على صعيدي املضمو 

 وهو ما لم يتوافر نتيجة الثبات الدائم للكوادر البعثية في قمة الهرم التعليمي. 

                                                           
 .1972يمنع أي نشاط سياس ي مغاير للبعث في حقلي التعليم والجيش، انظر ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية لعام  )10(

(11) https://lb.boell.org/ar/2013/04/26/ltlym-fy-swry-mn-lbth-l-lthwr 
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تستدعي طرائق التدريس الحديثة كثيًرا من الحرية للكوادر التدريسية في إيصال  طرائق التدريس: -ب

ا حوارية تفاعلية لم تتوافر لدى طرفي املعلومة وتخزينها بطرائ
ً
ق غير تقليدية، وهذا بدوره يستدعي أنماط

 العملية التعليمية، املدرس والطالب النعدام مناخات الحرية.

: أدت السياسات املفروضة على التعليم من خارجه إلى بناء تصورات عامة متناقضة السياق العام -ج

حكم الهوة بين املعلومة وتصريفاتها، والواقع الفعلي، وعّد منظومة لدى الطالب املمزق فكرًيا، ونفسًيا ب

األفكار املدرسية عملية تقنية محضة منفصلة عن الواقع، ويراد منها الحصول على الشهادة فحسب، وهو 

 ما وسع الهوة بين الحياة واألفكار.

متحاني ليتحول إلى محض انعكس الجمود التعليمي املقيد بالسياسة في النظام اال  اًلمتحانات: -د 

العالمة  التماثل لنيلصيغة صورية للتماثل مع النموذج املعطى، وإثبات القدرة اللحظية على استعادة هذا 

بعيًدا من صدقية هذه املعلومة ومدى تفاعلها مع البنية الفكرية للطالب، أو حتى في قدرته على استعادتها 

 إلى نظم أفقية تفتقر إلى البعد التراكمي الواجب فيه.حقل التعليم  البعيدة ليتحول عبر الذاكرة 

كان من نتائج السياسة وتغولها افتقار النظام التعليمي إلى الطرائق الواجبة لتأهيل  الكادر التعليمي: -ه

املدرس واختياره. بخالف ذلك، حكمت تلك السياسات طرائق إعداد املدرسين، واختيارهم، بحسب الوالء 

 بعيًدا من معايير األهلية الفعلية.  السياس ي املباشر

يحدد منطق الجدوى بصورة كبيرة سرعة اندفاع العملية التعليمية، واستعدادات  الجدوى: -و

 إلى استثمار 
ً

الطالب لها، وفي ظل تحكم السياسة القائمة بمفعوالت الجدوى بدًءا من التوظيف، وصوال

وفي هذا املناخ املغلق تحولت العملية التعليمية في كثير من  رأس املال البشري بطريقة ال تتالءم مع األهلية،

األحيان إلى نوع من املغامرة الوجودية غير مضمونة النتائج في مستوى املردود االقتصادي لعدم توافر فرص 

 العمل املالئمة لها.

دة للمعلومة ال تقتل آلية التلقين الروح التفاعلية الناق آلية التلقين وتحطيم املنطق الفكري: -ز

فحسب، بل تصادر إمكان إنتاجها ألي بعد نظري فاعل بسبب انحسار الدور الوظيفي للعقل إلى حدود 

 ثنائية البعد كاللوح املسطح. 

 

 عسكرة التعليم -2

 تفكيكًيا يهدف في املقام األول إلى سلب الهامش الفكري الحر لدى الفرد، 
ً

إذا كان التسييس بوصفه فعال

 مسايًرا والسيطرة على 
ً

نظمه الفكرية تالًيا، فإن العسكرة تولت في املقام األول إخضاع الجسد بوصفه فعال

عبر االنتظام في نسق من الحركات والرموز الجسدية والبصرية، وعبر التشديد على  الفكر، وذلكإلخضاع 

 آليات التنفيذ املباشر لألوامر املعطاة من دون مناقشة.
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رية إلى حيز التعليم في املدارس والجامعات، عزز مفهومات الخضوع إن دخول نسق الطاعة العسك

الكلية، ومفهومات االنضواء ضمن األنساق الجماعية ملحو عوامل التميز الفردية ومنع بروزها، ألن أي بروز 

 هو شكل من أشكال النشاز الذي يستوجب العقاب في املضمار الحركي.

رة عند مردوها النفس ي والفكري للطالب، من دون أن تشمل لم يكن باإلمكان أن تتوقف ظاهرة العسك

إعادة هيكلة عميقة للعملية التعليمية بشقيها، النظري والسلوكي، وهو ما أدى إلى جعل التعليم وكأنه أحد 

استطاالت القطاع العسكري واألمني، وبداهة، ال بد من انصياع العملية التعليمية في مراحلها كلها ملتطلبات 

 إلى تعيين القيمة  الواقع
ً

الجديد، وهو واقع ظهرت فيه التحوالت بدًءا من املناهج والكادر التعليمي وصوال

 املتوخاة من العلم وفق املنظور العسكري.

تجلت تلك العسكرة  املباشرة من خالل املنظمات الطالبية التي استحدثها النظام، وحول بموجبها 

ظهر والقانون العسكري، والعقوبات العسكرية، وإْن بشكل مخفف، املدارس إلى ثكنات عسكرية يحكمها امل

ابتداء من مراحل التعليم األولية: طالئع البعث في املراحل االبتدائية، وشبيبة الثورة في املراحل املتوسطة 

والثانوية، واالتحاد الوطني لطلبة سورية، إضافة إلى التدريب الجامعي، عدا املعسكرات اإلجبارية 

عية منها، وأضيفت مادة التربية العسكرية إلى املنهاج، وأعطيت في حصص درسية، ومنحت ألساتذة والطو 

تلك املادة صالحيات واسعة في اإلشراف على املظهر واللباس واالجتماعات الصباحية وتنظيم االحتفاالت، 

 الرسمية.والعروض العسكرية التي استدعت مزيًدا من التدريب اإلجباري حتى في أيام العطل 

وأعطيت اإلشراف الكامل على املعسكرات املفروضة، واستحدثت بالتعاون مع منظمة الشبيبة دورات 

عسكرية إضافية في الصيف، كانت طوعية املظهر، من مثل دورات املظليين والصاعقة والفرق الحزبية 

منح العالمات اإلضافية لروادها في  وغيرها، ولكنها وفق آلية اإلغراءات املقدمة منها، بدت امتياًزا الحًقا عبر

 القبول الجامعي.

شكلت تلك الدورات جوهر العقلية السائدة في عسكرة التعليم السوري التي تقول إن مزيًدا من 

قائدة العملية وهي املفتاح  العسكرة هياالنخراط في العسكرة يعني الحصول على مزيد من االمتيازات، وإن 

 فاء عنها يوازي الحرمان من تلك االمتيازات.األول للقيمة، وإن االنك

وامتدت العسكرة الفعلية إلى الجامعات بصورة فجة، لتصبح مادة أساسية من مواد التدريس، كمواد 

املنهاج كلها، وال يمكن التخرج من الجامعة للذكور من دونها، وخصص لها يوم كامل أسبوعًيا على مدار 

سميت مادة التدريب الجامعي، وُعّدت إضافة إلى معسكراتها الصيفية العام الدراس ي، في حرم الجامعة، و 

 اإللزامية جزًءا من الخدمة اإللزامية املفروضة على السوريين الذكور.

ثم إن الحضور العسكري في التعليم كان له دور كبير في ترسيخ نوع العالقة بين املدرس والطالب، تلك 

 من االحترام والحب، وهي عالقة تنطوي على النفور والتضاد العالقة القائمة على الخوف والرهبة ب
ً

دال

 الضمني، ومن شأنها أن تشكل كابًحا في عملية التعليم.
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ا: 
ا
 (2010-2000قع التعليم ومؤشراته في سورية )او ثالث

ى أدرك املجتمع السوري أفراًدا ونظًما أثر التعليم في الحياة املباشرة، والالحقة، ما جعل التعليم يحظ

بإقبال وتشجيع اجتماعي ورسمي، غير أن العملية لها متطلباتها املادية التي تتجاوز شرطي الرغبة واالندفاع، 

الرتباط ميكانزماتها الداخلية بما هو خارجي عنها، والرتباط بنيتها الداخلية بالوسائل واألهداف املتبعة 

سات التربوية ومضمونها الذي تستند إليه، بما لتحقيقها، وبالسياسات العامة املشرفة عليها، وبشكل السيا

يعني باختصار داللة االرتباط الوثيق بين النظام التعليمي ومعطيات الواقع السياس ي االجتماعي 

 لدراسة التعليم 
ً

االقتصادي. وهو ما خلق فجوة شديدة الوضوح بين األرقام اإلحصائية بوصفها مدخال

على سبيل املثال زادت مدارس التعليم األساس ي بمرحلتيه خالل وواقع التعليم ومحتوى الجودة فيه، ف

مدرسة، وهو رقم يتناسب مع نسب النمو  17120إلى مدرسة  11482من ( 2000،2010عشر سنوات )

، غير (12) األساس يفي املئة للمسجلين في التعليم  94السكاني عموًما، واقتربت النسب الرسمية املعلنة من 

ووضعتها خارج التصنيف مع  2017ليم أخرجت سورية من مضمار السباق لعام أن مؤشرات جودة التع

 . (13) واليمنالسودان والصومال والعراق 

في  7ارتفعت حصة التربية والتعليم من املوازنة العامة، وفق األرقام واإلحصاءات الرسمية من معدل 

، وهي زيادة لم تجد (14)2009في املئة عام   18.9، لتصل إلى 2001في املئة عام  13.8إلى  2000املئة قبل عام 

آثارها امللموسة في قطاع التعليم سواء على صعيد البنية التحتية، أم في محتوى التعليم ومستواه، وبقي 

"سورية التعليم على الرغم من تلك الزيادة االسمية يراوح ضمن األطر اإلحصائية ذاتها، فانخفض مؤشر 

دولة شملها  131من أصل  80، واحتلت املركز 2007تقرير التنافسية العاملي عام التي دخلت للمرة األولى في 

دولة، أي إنها بقيت  132من أصل  78لتحصل على املوقع رقم  2008التقرير، لم تتقدم أكثر مرتبتين عام 

كثيًرا، يبدو أن مؤشرات سورية التنافسية قد تراجعت  2009دولة األخيرة في التقرير، لكن عام  50ضمن الـ

مرتبة لتحتل املرتبة  14بل يمكن القول إنها تدهورت، إذ تراجع ترتيب سورية على مؤشر التنافسية العاملي 

دولة في التقرير مع  39كانت ضمن آخر  2009دولة، ومن ثم فإن سورية عام  133من أصل  94رقم 

من أشد الدول تخلًفا مثل: كينيا،  مجموعة من الدول األفريقية وغيرها التي ينظر إليها تنموًيا على أنها

وتانزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وغانا،، ونيجيريا، وكمبوديا، وتشاد، وبنغالدش، والباكستان، وطاجكستان، 

دولة  39وغيرها من الدول األخرى، واألخطر من ذلك أنه ال يوجد أي دولة عربية سوى سورية ضمن آخر 

 . (15)في التقرير"

                                                           
(12) http://www.unhcr.org/ar/news/press/2016/9/57da35814.html 
(13) https://goo.gl/eUzZ2b   

 ملركزي لإلحصاء املجموعات اإلحصائيةاملكتب ا )14(

 http://www.cbssyr.sy/yearbook/2010/Data-Chapter11/TAB-1-11-2010.htm 
(15) http://www.thenewalphabet.com/details3697.html 
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بـ مليار دوالر، فإنها تتقدم على سورية في تقرير التنافسية  20ذي يبلغ ناتجها املحلي ومقارنة باألردن ال

 (16) وجودتها.مرتبة، ما يستدل منه على أن حجم االقتصاد ليس الفاعل الوحيد في مؤشرات التعليم  44

فبدًءا من  2011على الثورة عام  اسورية كان سابًق  والتعليم فيومن الالفت أن انخفاض موازنتي التربية 

مليار ل.س، بنسبة انخفاض تعادل  85مليار ل.س إلى  129انخفضت املوازنة الكلية لهما من  2010عام 

مليار  97.9في املئة تقريًبا، علًما أن االنخفاض األكبر كان من نصيب التربية التي هبطت فيها املوازنة من  35

قياًسا بالعام السابق، وبرقم يقترب من موازنة عام  ئةفي امل 45بنسبة تتجاوز  (17)مليار ل.س 55.7لىإل.س 

2005. 

ليصل  2011وتابع هذا التراجع في املوازنة التعليمية والتربوية طريقه في االنخفاض بصورة كارثية بعد 

 إلى أرقام ذات قيم فعلية متدنية على الصعيدين االسمي والفعلي املترافق مع انهيار سعر الصرف.

األرقام واإلحصاءات سعي حكومات النظام للتخفف من أعباء نفقات التعليم عبر رفع ويتماش ى مع تلك 

معدالت القبول الجامعي من جهة، ومن جهة ثانية السماح بتأسيس الجامعات الخاصة، إضافة إلى 

استحداث أقسام مدفوعة األجر بأسماء مختلفة كالتعليم املوازي والتعليم املفتوح، ضمن الجامعات 

 ذاتها.العامة 

ورافق رفع معدالت القبول الجامعية واستحداث الجامعات الخاصة إهمال شديد للمعاهد املتوسطة 

والعاملة على تأهيل الكوادر الفنية املساعدة، وتجلى اإلهمال من خالل العزوف عن توظيف تلك الكوادر 

جعلها غير مرغوبة من كثيرين في القطاع العام، وعدم استحداث الفرص املالئمة لها في القطاع الخاص، ما 

وخلق شرائح واسعة من الطالب العاجزين عن تجاوز سقف الثانوية العامة تعليمًيا نتيجة غياب الفرصة 

 من جانب، وصعوبة أوضاعهم العامة من جانب آخر.

وبالتوازي مع ذلك فإن املدارس املهنية لم تكن مرغوبة النعدام آفاقها التعليمية الالحقة، وانعدام 

الوظائف املؤهلة لها، وبصورة أهم النعدام التعليم املنهي الحقيقي فيها، واقتصاره على الطابع النظري 

البعيد عن اكتساب الخبرات واملعارف الخاصة كما ينبغي بها، وُعّدت دائًما مدارس فئة ثانية للطالب األدنى 

 خرى لدى تلك الشرائح من التالميذ. تعليمًيا، يجري إلحاق الطالب بها إجبارًيا، بسبب غياب الفرص األ 

( كانت شبه متساوقة 2010، 2000وفي ما يخص التعليم األساس ي فإن الزيادة في نسب املدارس بين )

مع نسبة النمو السكاني، ولم تحدث فيها أي طفرة تظهر فيها الفارق الكبير بين أرقام املوازنات السابقة 

 افة الطالبية في املدرسة الواحدة تخفيًضا طفيًفا.والالحقة واقتصر األمر على تخفيض الكث

                                                           
 انظر املصدر السابق )16(
 2010 -2009لعامي املجموعة االحصائية  )17(

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2010/Data-Chapter11/TAB-1-11-2010.htm 
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واملتوسط  2010و 2000عامي  األساس ي بينالتعليم  والطالب فيجدول لزيادة أعداد املدارس 

 ألعداد الطالب في املدرسة الواحدة النظري 

 2-1عدد املدارس )تعليم أساس ي حلقة  

 عامة وخاصة ووكالة غوث(

ميذ املدرسة متوسط تال  2+ ح1عدد التالميذ ح

 الواحدة

 310 1617585+ 1940902 11482 2000عام 

 291 2180866+ 2383223 15640 2006عام 

 272 2232422+ 2429450 17120 2010عام 

 (18) املركزي اإلحصائية التابعة لإلحصاء  من املجموعةأرقام الجدول مأخوذة  

 

علي، وخصوًصا في املدن والبلدات الكبيرة، ومع هذا فإن هذا التخفيض الوسطي ال يعبر عن الواقع الف

وهو ما أدى إلى انخفاض املتوسط النظري لتلك  ،وإنما يعود إلى استحداث مدارس في القرى الصغيرة

ا يصل إلى حدود 
ً
ا في الصف  50الكثافة بهذا القدر البسيط، إذ تشهد صفوف مدارس املدن اكتظاظ

ً
تلميذ

ق بين أعداد املدارس في املحافظات، ففي الحسكة على سبيل املثال الواحد، وهو ما يمكن مالحظته بالفار 

( مدرسة وهو رقم يزيد على مجموع مدارس دمشق العاصمة وريفها مًعا، على الرغم من الفارق 2126)

( 100( مدارس تعليم أساس ي، و)609الكبير بين قاطني دمشق وريفها وقاطني الحسكة، ففي دمشق )

( مدرسة ثانوية، بينما يصل عدد 92( مدرسة تعليم أساس ي، )1157ريف دمشق )مدرسة ثانوية فقط، وفي 

 .(19)( مدرسة3384املدارس في حلب وريفها إلى ) 

ولعل املتغير الوحيد في تدريس املرحلة األساسية األولى تجلى في إدخال اللغات األجنبية إليها من الصف 

 ها بقيت قاصرة بسبب األداء التعليمي الباهت.إال أن -على الرغم من إيجابيتها–األول، وهي خطوة 

وفي النقلة بين نهاية التعليم األساس ي وبداية التعليم الثانوي تحدث فجوة كبيرة في أعداد الطالب، 

طالًبا في  (377354فتشير األرقام إلى أن نصف الطالب فقط، يتابعون تعليمهم الثانوي العام، فمن أصل )

( طالًبا، 133329ينخفض رقم الطالب املسجلين في األول الثانوي إلى ) 2010م الصف الثالث اإلعدادي لعا

 ، وهو ما يشكل نسبة الثلث تقريًبا.(20) الذكور.( من 72979( من اإلناث، و)60350منهم )

                                                           
 من املجموعة االحصائية ألعوام عدة  )18(

http://www.cbssyr.sy 
 املصدر السابق نفسه. )19(
  2011األرقام مأخوذة من املكتب املركزي لإلحصاء املجموعة اإلحصائية لعام  )20(

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter11-AR.htm 
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في املئة وإضافتها من طالب  20ويكتمل العدد إلى النصف تقريًبا، كما أشرنا، باحتساب نسبة تقارب 

ا إلى الثانويات املهنية، ذات السمعة الهابطة واملردود الضعيف في عدد خريجيها الحًقا، يتوجهون إجباريً 

 مرحلة التعليم األساس ي، وهي نسبة كبيرة جًدا. عند نهايةالسوريين يتوقف  عدد الطالبوعليه فإن نصف 

سبة تقارب انخفاض العدد السنوي لخريجي الثانوية العامة بن 2010إلى عام  2006ويالحظ منذ عام 

، وال يمكن فهم تلك الظاهرة بمعزل عن القوانين التجريبية واالرتجالية التي تتناوب عليها (21) املئةفي  10

وزارتا التربية والتعليم العالي من شروط التقديم إلى الثانوية العامة وارتباطاتها بالتعليم الالحق عبر رفع 

 معدالت القبول.

( 2010م فقد بلغ العدد الكلي لطالب الجامعات السورية الحكومية لعام )أما في ما يخص التعليم املتقد

ا، ويخضع  175526ذكوًرا،  163114
ً
في املئة من مجموع هذين الرقمين إلى بند التعليم املوازي، وهو  20إناث

 يعني عملًيا قبولهم في الجامعات الحكومية ولكن مقابل أجر مادي يقترب من أجر الجامعات الخاصة.

طالًبا. في املقابل فإن عدد خريجي  71719ما عدد الطالب املستجدين املسجلين في العام نفسه فقد بلغ أ

في املئة من عدد الطالب املستجدين في  53خريًجا، وهو ما يشكل  38599تلك الجامعات للعام نفسه أيًضا 

 (.2010الجامعات للعام نفسه )

ها تفسيًرا مباشًرا، تفوقت أعداد الطالبات املستجدات في ، وفي ظاهرة ال نجد ل2008وبدًءا من عام  

الجامعة على أعداد زمالئهم الذكور، وتالَحظ هذه الزيادة في األرقام السنوية للخريجات املرتفعة أمام أرقام 

الخريجين الذكور، وهو أمر يجب التوقف عنده ألن الزيادة ليست عابرة، وإنما تتابعية بصورة  الفتة، ففي 

(، وتظهر 2010طالًبا للعام نفسه ) 17734طالبة في سورية بلغ عدد الخريجين الذكور  20865بل تخرج مقا

الزيادة جلية في جامعات دمشق، وتشرين )الالذقية(، والبعث )حمص(، فيما تبقى النسب السابقة كما هي 

 ملصلحة الذكور في جامعتي حلب ودير الزور.

حول الحشو الكثيف للمواد النظرية غير  الجامعي تتمحور تعليم وبعيًدا من األرقام، فإن مشكلة ال

املحدثة، وافتقار النظام التعليمي إلى املخابر العلمية الكافية، والورشات البحثية املساعدة، إضافة إلى 

املشكالت الناجمة عن تعريب التعليم، وخصوًصا في العلوم األساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، 

فق ذلك مع انخفاض شديد في مستوى إتقان اللغات األجنبية في املستوى الجامعي ما يضيق هامش ويترا

 مصادر البحث والدراسة.

ويشكل الفساد العام إحدى أهم املشكالت التعليمية في الجامعات السورية، ويحكم قسًما كبيًرا من 

ادر على أساس الوالء السياس ي والحزبي، عالقة الطالب بالكادر التعليمي، وخصوًصا في ظل انتقاء هذا الك

                                                           
(21) http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter11/TAB-11-11-2011.htm 
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وهو ما جعل الجامعات السورية مرتًعا لتلك الفئة الحاصلة على شهاداتها من املعسكر الشرقي سابًقا، 

 الخالية من مضموني القيمة العلمية والخلقية مًعا.

قي في منع تطور وأسهم تربع تلك الفئة التعليمية في صدارة املشهد في الجامعات، وغياب الحافز الحقي

إمكانات البحث العلمي الجدي، وجعله محصوًرا في إنتاج البحوث الخالية من املضامين الفاعلة، أو 

 العاملة على إحداث أي تغيير نظري أو فعلي في املشهد املوجود.

أي فرق نوعي في مستوى جودة  (22) خاصةجامعة  22ولم تحدث الجامعات الخاصة البالغ عددها 

 الحكومية، وبسبباملفروضة عليها من جهة من جانب الجهات  إلى القيودوعيته، وذلك يعود التعليم ون

طبيعة الجهات املستثمرة لها، والغايات الرئيسة التي منحت التراخيص لهذه الجماعات على أساسها، وغالًبا 

 ما تفتقر تلك الجامعات إلى املقومات الالزمة لتصنيفها.

 

ا:   التعليم في ظل الحربرابعا

تأثر التعليم في سورية سلبًيا منذ اللحظات األولى النطالق الثورة، وذلك بفعل التدابير املشددة التي 

اتخذها النظام للحد من التظاهرات، وبخاصة في األماكن ذات التجمعات الكبرى ومنها املدارس، وخصوًصا 

رعا، غير أن هذا التأثر بقي محدوًدا في السنة أن شرارة الثورة كانت قد اندلعت من إحدى مدارس د

 الدراسية األولى منه، قياًسا بما آلت إليه األمور الحًقا.

شهد قطاع التعليم تدهوًرا متسارًعا، وتزامن ذلك مع خروج مناطق واسعة على  2011ومع نهاية 

ز اعتقال، أو حتى ثكنات سيطرة النظام، واشتداد وتيرة العنف، واستخدام النظام كثير من املدارس مراك

 عسكرية، والحًقا مراكز إيواء للنازحين على خلفية اشتداد موجات النزوح الداخلي والخارجي.

وأدت املرحلة املديدة للحرب السورية إلى كارثة كبرى، وانهيار متسارع وغير مسبوق في قطاع التعليم في 

التدهور  بأنه 2013أو كما وصفته اليونيسيف عام مناحيه كلها: املادية والتربوية والنفسية واملعيارية، 

 .(23) املنطقةاألسوأ واألسرع في 

 

                                                           
 موقع وزارة التعليم العالي )22(

http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=1921 
(23) https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_71624.html 
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 الضرر املادي في مستوى البنية التحتية -1

لم توفر الحرب السورية أًيا من القطاعات الخدمية، ومنها القطاع التعليمي، على العكس تماًما فإن 

ية، ودورها في خدمة النظام، جعلت تلك املنشآت طبيعة هذه الحرب ونظرة السلطة إلى العملية التعليم

ا رئيًسا لها، عالوة على املنطق العقابي، وسياسة األرض املحروقة التي هدفت إلى إلغاء أي من مظاهر 
ً
هدف

الحياة في املناطق املتمردة، ودمرت في واقع الحال دمار أعداد كبيرة من املدارس كلًيا أو جزئًيا، بحيث لم 

 تلبية الوظائف املنوطة بها. تعد قادرة على

بعنوان: "تدهور يصل الحضيض، كيف  2017وبحسب تقرير لليونيسيف صدر في آذار/ مارس عام 

األسوأ بالنسبة إلى أطفال سورية" فإن واحدة من بين ثالث مدارس ال يمكن استخدامها  2016بات عام 

 تستخدم ألغراض عسكرية.أو أنها تؤوي العائالت النازحة، أو  ألنها قد دمرت أو تضررت،

سجل  2016وكان استهداف املدارس بصورة مباشرة جزًءا من حرب النظام ضد معارضيه، ففي عام 

. في ما أظهر تقرير اللجنة السورية لحقوق (24) التعليمهجوًما على األقل على املدارس والعاملين في مجال  87

 .(25) منها 113هدف النظام والطيران الروس ي ، است2016خالل عام  مدرسة تعليمية132اإلنسان استهداف 

مدرسة من أصل  5000فإن وبحسب األرقام الرسمية وفق وزير التربية والتعليم في حكومة األسد 

مدرسة خارج الخدمة  2000مدرسة تضررت كلًيا أو جزئًيا، و 3000قد خرجت من الخدمة، منها  22500

 .(26) كاإليواءبسبب انشغاالتها العسكرية أو االجتماعية 

املدارس  في املئة من األطفال السوريين يذهبون إلى 94كان  2009وللمقارنة "ففي حين إنه عام 

مليون  2.1، فبقي فقط املئةفي 60إلى  2016االبتدائية والثانوية، فقد انخفضت نسبتهم في حزيران/ يونيو 

 4.8دان املجاورة، ُسجل أكثر من سورية. وفي البل طفل ومراهق من دون إمكان الحصول على التعليم في

 39في املئة في سن الدراسة. أما في تركيا، فقد ُسجل  35املفوضية، من بينهم حوالى  مليون الجئ سوري لدى

في املئة  40والثانوي، و من األطفال واملراهقين الالجئين في سن الدراسة، في التعليم االبتدائي فقط املئةفي 

ومراهق الجئ سوري في سن الدراسة  طفل 900,000ي األردن. وهذا يعني أن حوالى في املئة ف 70في لبنان و

 .(27)هم خارج املدرسة"

                                                           
(24) http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2017/03/SYRIA-6-%D9%90Arabic-

12March2017.pdf 
(25) https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/12/306442 
(26) https://goo.gl/kKSGdT  
(27) http://www.unhcr.org/ar/news/press/2016/9/57da35814.html 

https://goo.gl/kKSGdT
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وتركزت الكثافة العليا للمدارس املتضررة في حلب وإدلب ودرعا ودير الزور والرقة، وريف دمشق. 

فية، وشمل عدًدا وشمل الدمار الجزئي أو الكلي بعض الجامعات الخاصة والعامة بحسب مواقعها الجغرا

 من املعاهد التعليمية املتوسطة.

التي كانت  2016وال تشمل تلك اإلحصاءات الحروب املناطقية املتعددة التي شهدتها سورية بعد عام 

من املدارس في املناطق الخارجة على سيطرة النظام وأهمها في شرقي  االستهداف لكثيرحصيلتها مزيًدا من 

أرياف دمشق، كما ال يمكن أن تحيط بالخريطة العسكرية املتحركة من حينها التي حلب وإدلب ودير الزور و 

شهدت تغيرات كبيرة في واقع السيطرة ملصلحة النظام من جهة، وشهدت باملقابل موجات نزوح كبيرة 

 داخلًيا وخارجًيا، من جهة ثانية.

 

 الضرر التربوي  -2

اطق سورية كلها ألن التفاوت فيه يعود إلى متغيرات ال يمكن الحديث عن ضرر متساوق في التعليم في من

كل منطقة جغرافية على حدة، كما يعود أيًضا إلى املتغيرات الداخلية لبلدان اللجوء ومن أهمها: دول الجوار 

 الثالث )لبنان، األردن، تركيا(.

ية أيًضا إلى عموًما يمكن تقسيم الضرر التربوي إلى قسمين داخل سورية وخارجها، ويمكن تقسيم سور 

مناطق عدة، لكن لصعوبة الدراسة التفصيلية فإنه يمكن اختزالها في قسمين: الخاضع لسيطرة النظام، 

 والخارج على سيطرة النظام.

 

 املناطق الخاضعة لسيطرة النظام -أ

ق التي أثرت املتغيرات العنفية في العملية التربوية والتعليمية في أنحاء سورية كافة، حتى في تلك املناط

لم تشهد عنًفا مباشًرا نتيجة انعكاسات الوضع العام عليها، وقد شهدت كثير من املناطق موجات نزوح 

داخلي فاق طاقة استيعابها التعليمي، وذلك بالتزامن مع انخفاض عدد املدارس النشغاالتها غير التربوية، 

 بأعبا
ً

ء شديدة من حيث أعداد الطالب وقلة ما جعل التعليم في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام مثقال

لسيطرة النظام واملصنفة  املناطق الخاضعةالكادر التدريس ي، فقد بلغ عدد طالب الصف الواحد في بعض 

 .(28) طالًبا 90باآلمنة 

                                                           
 لسابق نفسه.املصدر ا )28(
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وبعيًدا من العنف املباشر، فقد ساهم العامل االقتصادي مساهمة شديدة الوضوح عبر تراجع سعر  

"تشير اإلحصاءات إلى تراجع  (29) وكمثاللتخفيض الفعلي في موازنة التعليم، الصرف وانعكاساته في ا

مليار  19.5 ليصبح 2011مليار ليرة عام  26إلى  2010عام  مليار ليرة سورية 35.4اإلنفاق على التعليم من 

في " وهو ما خلق عجًزا واضًحا في تأمين الكتب واملستلزمات التدريسية، وانعدام التدفئة 2012عام 

املدارس، وشح في الكفايات التعليمية بسبب الهجرة املحكومة بالدوافع االقتصادية، إضافة إلى األمنية 

منها. وجرت االستعاضة عن هذا النقص بكفايات أقل خبرة ومهارة وهو ما ظهر بوضوح أكبر في املراحل 

الستعانة بطالب املاجستير، في ما املتوسطة والعالية من التعليم كما في الجامعات التي رممت حاجتها عبر ا

بقيت كثير من املدارس الثانوية تعاني غياًبا جزئًيا أو كلًيا في مدرس ي املواد األساسية، وعدم استمرار الكادر 

 التعليمي وانتظامه فيها.

وأدى التقشف القسري في موازنة النظام إلى الفقر الشديد باملستلزمات التعليمية واملخبرية الالزمة، 

 هو ما انعكس سلًبا في مجمل العملية التعليمية.و 

ومن جهة أخرى فإن انعكاسات الوضع االقتصادي على الدرس الجامعي كان كبيًرا، فلم يعد بميسور 

كثيرين من أبناء العائالت الفقيرة أن تتحمل أعباء الدراسة الجامعية وتبعاتها املتضمنة اإليجار واملواصالت 

النفقات الشخصية، فقد تجاوزت تكلفة الطالب الجامعي الواحد شهرًيا ما يزيد واملستلزمات الجامعية و 

 على الراتب الشهري للموظف السوري.

شكلت األوضاع السابقة حالة من التردي واالنحطاط في املنظومة التعليمية في املناطق الخاضعة 

ت حالة الفوض ى في انحطاط لسيطرة النظام، ولم يتوقف االنحطاط عند الجانب التعليمي، وإنما أسهم

قيمي مكافئ في املدارس تجلى في فقدان السيطرة على الطالب في املدارس، كما تجلى في شيوع سلوكات 

عنفية، وفي شيوع إدمانات على أنواع متعددة من املخدرات، وزيادة كبيرة في تفش ي التدخين العلني عند 

 األطفال. 

امليليشيات املوالية للنظام سبًبا إضافًيا في تدهور العملية  وشكلت حالة االنفالت العامة بسبب سيطرة

التعليمية وبخاصة في واقعها االمتحاني لغياب الرقابة الفعلية، أو تواطئها املناطقي، وخصوًصا في امتحانات 

الشهادة الثانوية، وما يرافق ذلك من إحباط لدى الطالب األكثر اجتهاًدا، ما أفقد تلك الشهادة قيمتها 

 الحقيقية.

                                                           
(29) https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2015/11/20/syria-destroyed-schools-facts-and-

figures-and-challenges 
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ودفع االنفالت والواقع املزري بكثير من األطفال إلى الخروج من مدارسهم وااللتحاق بامليليشيات 

املوالية ملا تقدمه من مزايا وامتيازات، وليس هناك من إحصاءات رسمية في هذا الجانب نتيجة التستر من 

 عاًما. 18عاًما إلى  16السلطات الرسمية وتزوير األعمار لهؤالء املنتسبين، ورفعها من 

 

 التعليم في املناطق الخارجة على سيطرة النظام -ب

 إلى 
ً

تفاوت الواقع التعليمي أيًضا في املناطق الخارجة على سيطرة النظام بدرجات متعددة وصوال

انعدامها، وذلك بحسب درجة العنف في املنطقة املستهدفة، وكانت املناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة 

لألكراد هي األقل تضرًرا بسبب األمان النسبي في تلك املناطق قياًسا بمثيالتها، وبسبب طبيعة  الذاتية

 العالقة امللتبسة مع النظام.

 

 التعليم في مناطق اإلدارة الذاتية -

اشتملت مناطق اإلدارة على ثالث بقع جغرافية رئيسة )الحسكة عفرين كوباني( وفي ما شكلت عفرين 

عالقة التبعية املطلقة لإلدارة الذاتية، فإن الحسكة كان لها وضع ازدواجية خاص ضمن  وكوباني نوًعا من

 ملتبسة. تعايش

غير أن تلك الطبيعة امللتبسة في العالقة بين الطرفين شكلت كثيًرا من االرتباك في قطاع التعليم بسبب 

جلى الشد والجذب بين الطرفين التبعية التعليمية من جهة، وطبيعة املناهج املقررة من جهة ثانية، وت

 فتحها.مدرسة، أعادت اإلدارة الذاتية  600بوضوح في الحسكة حيث أسقط النظام من تبعيته أكثر من 

(30) 

وخلقت االزدواجية التعليمية في مناطق اإلدارة الذاتية صعوبات عدة على الطالب واملعلمين في آن مًعا، 

ا 
ً
ة في العملية التعليمية، فقد بلغت أرقام الطالب في الصف الواحد ما له نتائج سلبي كبيًرا كانوشكلت إرباك

 .(31) الواحدطالًبا، وبواقع ثالث دفعات تعليمية في اليوم  70يزيد على 

الحصول على شهادات غير معترف  الذاتية هوولعل أكبر االنعكاسات السلبية للتعليم في مناطق اإلدارة 

 .(32) املحلية بها في أي من املؤسسات الدولية أو

 

                                                           
(30) https://harmoon.org/archives/7214 

 املرجع السابق نفسه. )31(
 املرجع السابق نفسه. )32(
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 التعليم في مناطق املعارضة -

تفاوت التعليم بين منطقة وأخرى بحسب هوية املعارضة وكمية الدعم الذي تتلقاه، وبحسب شدة 

املخاطر العنفية، غير أن التعليم عموًما في تلك املناطق عانى عدم الثبات واالستقرار، وصعوبة وصول 

ملدارس إلى الشروط الصحية والتربوية الالزمة، وعانى نقًصا كبيًرا في الطالب إلى املدارس، وإلى افتقار تلك ا

الكوادر التعليمية املؤهلة نتيجة هجرتها أو انصرافها إلى مزاولة مهن أخرى أكثر ربحية للكادر التعليمي لعدم 

 كفاية رواتبهم في هذا املجال، عدا النقص في املستلزمات التعليمية والكتب املدرسية الالزمة.

أما التعليم الثانوي فقد شكى من ضعف اإلقبال عليه نتيجة عدم االعتراف بالشهادة الثانوية في كثير 

من الدول، واقتصار التعليم ما بعد الثانوي داخلًيا على فرص الدخول إلى الجامعات املتاحة كجامعة إدلب 

 .االعتراف بشهاداتهاوجامعة الشام العاملية، وهي جامعات تفتقر أيًضا إلى 

وال يمكن الحديث عن مناطق املعارضة تعليمًيا وفق قياس موحد، فغياب العمل املؤسساتي من جانب 

وعدم اتصال املناطق الخارجة على سيطرة النظام جغرافًيا جعل لكل منطقة من تلك املناطق وضعها 

ساسية للصمود بسبب التعليمي الخاص في ظل العنف املستمر ضدها، وفي مناخ افتقارها إلى املقومات األ 

عدم كفاية الدعم من املانحين، أو من وزارة التعليم في الحكومة املوقتة التابعة للمعارضة، ولعل املالحظة 

األبرز هي بقاء جزء من النظام التعليمي تابع إدارًيا للنظام على الرغم من وقوعه في مناطق املعارضة كما 

،  فقد فضلت كثير من املدارس اعتماد (33)ذج التعليمية وتابعيتهاهو الحال في درعا التي تعددت فيها النما

 منهاج النظام كما هو في مدارسها معظمها، إضافة إلى إبقاء ارتباطاتهم املادية واإلدارية مع النظام.

وبحسب تقرير إحصائي مأخوذ من وزارة التربية والتعليم في الحكومة املؤقتة املعارضة، فإن عدد 

في الثانويات الزراعية  6361طالًبا، و 621197ين في التعليم في مناطق املعارضة بلغ الطالب املسجل

والصناعية واإلعدادي الشرعي، والثانوي الشرعي، في ما بلغ عدد طالب املعاهد املتوسطة إلعداد املعلمين 

 17000بلغ طالًبا، ويشير التقرير إلى إحصاء تقريبي لعدد الطالب الذين قضوا بقصف النظام ت 5484

 طالب.

 2017مدرسة لعام  460ويكشف التقرير زيادة في عدد املدارس العامة في املحافظات جميعها بمقدار 

ألف طالب، بمن فيهم  600مقارنة بالعام السابق، ويقدر عدد املستفيدين من هذا النظام التعليمي بحدود 

 متسرًبا، وهو رقم يساوي تقريًبا  557970مكتب لبنان، ويكشف عدد وأرقام املتسربين من التدريس 
ً

طفال

في املئة تقريًبا من العدد الكلي للطالب، وتضم إدلب أكبر عدد من  50عدد املستفيدين، ما يشكل نسبة 

 طالًبا. 375470املتسربين بواقع 

 تسع مديريات في 2017ووفقا للتقرير فقد "بلغ عدد مديريات التربية والتعليم التابعة للوزارة للعام 

مجمًعا تربوًيا. وبلغ عدد املدارس  34تسع محافظات. وبلغ عدد املجمعات التربوية في تسع محافظات 

                                                           
(33) https://www.enabbaladi.net/archives/174522 
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( مدرسة، في ما بلغ مجموع العاملين من الكادر 238) 2017العاملة والتابعة ملديريات التربية والتعليم للعام 

موظًفا، وبلغ عدد املعلمين في املدارس  (51025) 2017اإلداري والتدريس ي في مديريات التربية والتعليم عام 

معلًما، وبلغ عدد اإلداريين العاملين في مديريات التربية  42077التابعة ملديريات التربية والتعليم للعام ذاته 

إدارًيا، وبلغ عدد املستخدمين في املؤسسات التعليمية  6416والتعليم واملجمعات التربوية وإدارات املدارس 

 .(34)مستخدًما" 2532ريات التربية والتعليم التابعة ملدي

مليون طفل سوري  2،8لها أن  2018وكانت اليونيسيف قد كشفت في بيان حديث لها في نيسان/ أبريل 

، ومقارنة باألرقام (35) مطلًقاال يتلقون تعليمهم داخل سورية وخارجها، وبعضهم لم يلتحق باملدارس 

وري في الداخل ال يتلقى تعليمه معظمهم في مناطق املعارضة، مليون طفل س1.8القديمة لليونيسيف فإن 

 مقابل مليون طفل خارج سورية.

 

 التعليم الداعش ي )ديوان التعليم( -

أما التعليم في مناطق تنظيم الدولة وأهمها الرقة ودير الزور )سابًقا( فيعّد األسوأ في سورية، ملنع 

دعوية الناشرة ألفكاره والتابعة لديوان التعليم لديه، التنظيم فتح املدارس واقتصاره على املدراس ال

 من أشكال التجنيد لألطفال، 
ً

إضافة إلى إنشاء معسكرات أطلق عليها اسم أشبال الخالفة كانت تعّد شكال

وغالًبا ما ارتبط ذلك بتقديم إغراءات مالية لألطفال وأسرهم، و"بذلك نجح وتفّوق على كل من النظام 

 ")36(.سنة 13إلى  6أفكاره وهويته الخاصة وتحديًدا في الفئة العمرية املمتدة من  واملعارضة في غرس

وأجبرت داعش املعلمين على الخضوع لدورات شرعية لتأهيلهم بما يتالءم وطروحاتهم العقائدية، غير 

وجوده  أن انحسار التنظيم انحساًرا كبيًرا وخصوصا في املناطق املأهولة ذات الكثافة العالية، واقتصار

الحالي على قسم من البادية وبعض مناطق الجنوب السوري، جعل تأثيره الحالي في مجال التعليم محدوًدا 

 جدا، ما عدا الحديث عن مفعوالته السابقة.

 

 التعليم خارج سورية -ج

مليون الجئ  5تجاوز وفق إحصاءات األمم املتحدة فإن عدد السوريين الالجئين في دول الجوار ومصر 

منهم مسجل في تركيا، وأكثر من مليوني الجئ تتركز الكتلة األكبر منهم في كل من لبنان واألردن إضافة  1.9

 إلى عدد آخر منهم في مصر والعراق.

                                                           
(34) https://goo.gl/xXWFGu  
(35) https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_102808.html 
(36) https://goo.gl/51ydkR  

https://goo.gl/xXWFGu
https://goo.gl/51ydkR
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ويختلف تعليم السوريين في تلك البلدان وفًقا للسياسات العامة والسياسات التعليمية في كل بلد على 

التعليم الالزم، وخصوًصا في املخيمات الكبرى، وتشير أرقام األمم حدة، وعلى قدرة املانحين في تأمين 

املتحدة إلى معطيات صادمة، إذ ال تتجاوز نسب امللتحقين بالتعليم في تلك البلدان نصف األعداد 

املستوجبة عمرًيا للتعلم، وهو ما يجعل حوالى مليون طفل سوري في تلك البلدان خارج حقل التعليم، 

خلوا املدرسة أبًدا، وتعمل منظمات األمم املتحدة ومنظمات املجتمع املدني على رفع تلك ومنهم من لم يد

النسبة في تلك البلدان من خالل توفير الشروط والدعم الالزم، غير أن األعداد الكبيرة واألوضاع القهرية 

مسألة تعليم الالجئين  التي يعيشها كثير منهم، والسياسات املحلية في تلك البلدان تشكل أهم التحديات في

 السوريين. 

 

 نزيف الكادر التعليمي -3

أرخت الحرب املديدة  بظاللها على الكادر التعليمي السوري، وخصوًصا مع اشتداد العنف وتغير 

خرائط السيطرة وكان املعلمون وباألخص في مناطق النظام وداعش قد تعرضوا لالعتقال ولكثير من 

بات في التنقل أو حتى تعذره، وبات على الكادر التعليمي في كثير من األحيان املضايقات، إضافة إلى الصعو 

العمل إجبارًيا مع الجهات املسيطرة في أماكن سكنهم، ومع اشتداد العنف وما نتج منه من موجات نزوح 

ا خارجية وداخلية خسر الكادر التعليمي كثيًرا من عدده الذين اضطروا إلى املغادرة هرًبا من املوت 
ً
أو بحث

 عن فرص اقتصادية أفضل في ظل انهيار الوضع االقتصادي.

وفق  9363وأكثر ما تأثرت الجامعات التي غاب عنها كوادرها األساسية معظمهم، والبالغ عددهم 

ألف بين معلم وهيئة إدارية،  400، ف يما يتجاوز رقم العاملين في حقل التعليم في سورية 2009إحصاء 

ء حقيقي لألرقام التي خسرها قطاع التعليم في سورية، وان كانت تقارير مقربة من وليس هناك من إحصا

 في املئة إال أن األرقام أعلى منها كثيًرا. 10النظام تشير إلى خسارة 

 

ا: مناهج الحروب وحروب املناهج  خامسا

دت أوضح صور شكلت حروب املناهج في سورية أحد أوجه الحرب الدائرة في البالد، وانعكاًسا لها، وب

االنقسام املجتمعي، وانفراط العقد االجتماعي املوحد، وغياب الهوية الوطنية الجامعة، ومع امتداد املرحلة 

الطويلة للحرب السورية فقد عبر االنقسام املجتمعي عن ذاته بتعددية املناهج التدريسية تبًعا لقوى األمر 

 عن أربعة مناهج رئيسة على األقل في عموم سورية: ويمكن الحديثالواقع املهيمنة على كل بقعة من البالد. 
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 مناهج النظام -1

على الرغم من االنقسام كله الحاصل في البالد إال أن النظام لم يغير من طبيعة توجهاته ومناهجه على 

ه في الرغم من محاولته التغيير الشكلي في بعض منها، على العكس أحدث ذلك التغيير املناهجي الذي قام ب

السنتين املاضيتين كثيًرا من الجدل واالستياء في أوساط املوالين واملعارضين على حد سواء، كل من موقعه، 

وخصوصا في الجوانب العقائدية منها في ما يتصل بتربيته السياسية الخاصة به، وشعاراته املصاحبة لها، 

ل أكثر تعبيًرا عن تشدده وانغالقه على وتكريسه لرموزه الحالية والقديمة وقد ظهرت في تحديثاتها بشك

ذاته، قياًسا باملاض ي، وفي ما يتعلق باملناهج الدينية منها، فقد حرص النظام على إبقائها وتكريسها، وعدم 

تعديل جوهري فيها، ألسباب تتعلق باستمالة شرائح واسعة من الشارع السوري، وضمن حالة من الهجانة 

 عند النظام.الخطابية والسلوكية املعهودة 

 

 مناهج اإلدارة الذاتية -2

جاء املنهاج الكردي بصورة متسرعة وغير مدروسة، وكان القصد منه إعالًنا سياسًيا، أكثر منه تعليمًيا 

وثقافًيا، لتوكيد رغبته في االنفصال الكلي أو الجزئي )حكم ذاتي( وجرى العمل به بدًءا من العام الدراس ي 

والعلوم( باللغة  نهاج الجديد على الكتب الرئيسية الثالث )القراءة والرياضيات(، و"يشتمل امل2016، 2015)

في ثالثينيات القرن  "جالدت بدرخان" املغفور له األمير الكردية )الشمالية( وبالرسم الالتيني الذي أبدعه

 . )37("الفائت

كونات األهلية في املنطقة ولم يتحدد اختيار املنهاج الكردي نتيجة توافقات ثقافية أو سياسية بين امل

املشار إليها، سواء بشقيها )الكردي العربي( أم حتى )بتعددها الكردي الكردي(، وإنما جاء نتيجة لغلبة قوى 

 . (38) الخطوةاألمر الواقع وقوة السالح، واعتقال املدرسين الرافضين لهذه 

ما يتعلق باملضمون إذ تشيد  ومن حيث األيديولوجيا ال يختلف املنهاج الجديد عن منهاج البعث في

املناهج بالزعيم أوجالن، وتحتفي بحزب االتحاد الديمقراطي وتوجهاته، وتنشر صوًرا الحتفاالته، وتكرس 

 قيمه ومفهوماته.

 

                                                           
(37) https://goo.gl/iPrrd7  
(38) http://www.alquds.co.uk/?p=787735 

https://goo.gl/iPrrd7
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 مناهج املعارضة واًلئتالف -3

ام وهو املنهاج الذي يخضع إلشراف الحكومة املوقتة التابعة لالئتالف، ويعتمد في معظمه منهاج النظ

األساس ي مع بعض التعديالت الطفيفة الخاصة بالجانب السياس ي البعثي ورموزه، وحذف دروس التربية 

القومية، ويعلل نائب وزير التربية في الحكومة املؤقتة اعتماد مناهج النظام بسبب الحاجة إلى موافقة 

 هج.اليونسكو على التعديل املطلوب، في ما اليونسكو ما تزال تعترف بتلك املنا

مدرسة في الغوطة "استمرت  54وكان مدير تربية دمشق في حكومة النظام ماهر فرج قد صرح بأن 

بطنا، مسرابا، عين ترما وجسرين  بتقديم الخدمة التعليمية في مدن وبلدات دوما، عربين، سقبا، كفر

يطرة املجموعات تعليمية وإدارية من الوزارة خالل مّدة س وغيرها في الغوطة الشرقية لدمشق، بكوادر

 .(39)ووفًقا للمنهاج املعتمد من وزارة التربية" اإلرهابية املسلحة،

لكن وعلى الرغم من اعتماد املنهاج الرسمي للنظام مع قليل من التعديالت، فقد خيمت الصبغة 

اج اإلسالمية على الفضاء التعليمي، فالقليل من التعديالت لم تقتصر على حذف الجوانب السياسية في منه

النظام، وإنما تضمنت اإلضافة والتعديل بأشكال مختلفة، وذلك تبًعا ملروحة الطيف اإلسالمي الواسع في 

مناطق املعارضة، فقد استبدلت بمواد القومية االشتراكية مواد ال تقل عنها أصولية، وُعززت تلك 

الحجاب ومنع االختالط، التعديالت بمجموعة من السلوكات املصاحبة كااللتزام بمواقيت الصالة وفرض 

وحتى بالتسميات التي أطلقت على املدارس كما في مدرسة مسرابا في الغوطة الشرقية التي تحولت إلى 

 .(40)فسطاط املسلمين

أسلمة املدارس من خالل فرض الحجاب ال ينطبق  فإن مفهومووفق الناشط السياس ي محمد محمود 

 "أغلب املدارس كان مديروها من اإلخوان املسلمين وبحسبعلى املدارس جميعها، لكنه عاد وكشف عن أن 

  )41(."مزاجهم إما أن يطبق قناعاته على الطالب واملعلمين أو ال

 

 مناهج داعش -4

فرض تنظيم داعش في مناطق وجوده منهاًجا شديد التطرف يعبر عن رؤيته العقائدية، وقام بالفصل 

وركز بشدة على الجانب الدعوي والعقائدي فيه، وحرم بين الذكور واإلناث في مراحل التعليم كلها، 

الدروس الفنية واملوسيقية، ومنع تدريس اللغة الفرنسية، وعمل على إعداد دورات تأهيل واستتابة 

                                                           
(39) http://www.almanar.com.lb/3562898 
(40) https://www.sasapost.com/edu-syria/ 

 املصدر السابق نفسه. )41(



 
 24 

للمعلمين وإخضاعهم لدورات شرعية، مع "تهديدات التنظيم للمعلمين بأن من لم يخضع ملا يسمى 

 ."(42) دمههدر فستجري مصادره أمالكه و  ""االستتابة

وشكل املنهاج الداعش ي ذروة الهيمنة السياسية والعقائدية على العملية التعليمية بشكلها الفج، في ظل 

 منع مطلق ألي شكل آخر من أشكال التعليم تحت طائلة اإلعدام.

ة يتضح من العرض أن املناهج السورية الحالية جميعها: بدءا من مناهج النظام مروًرا بمناهج اإلدار 

 إلى املنهاج الداعش ي، خضعت مباشرة لهيمنة السياسة على التعليم وهدفت في 
ً

الذاتية واملعارضة وصوال

املقام األول إلى نشر أفكارها السياسية والعقائدية املباشرة، وتعميمها ألجل تعميق سيطرتها الراهنة 

ا آنًيا، وفي املدى األبعد ملحاولة إعادة إنتاج املجتمع 
ً
الذي تحكمه بما يتوافق مع تصوراتها بوصفها هدف

 العقائدية.

ووفًقا لهذه املعطيات فإن املناهج السورية املتعددة لم تأت بش يء جديد وإنما استنسخت مفهوم 

النظام عن املناهج التي أعدها، وكررتها، ولكن بمضامين عقائدية متعددة واتجاهات مختلفة، وهو ما يعني 

لحروب الفعلية على األرض، وأن التعليم بقي رهيًنا للتوجهات السياسية أن حروب املناهج هي استمرار ل

 الضيقة.

 

 خالصة وتوصيات

يتسم الوضع التعليمي في سورية وخارجها في ما يخص السوريين الالجئين بالتعدد والتعقيد بمقدار 

وانهيارها بعد  تعقيد الحالة السورية ويعاني مشكالت جمة تتعلق بضعف البنية التعليمية قبل الثورة،

 الحرب التي دخلت عامها الثامن من دون أي أفق واضح النتهاء أمدها.

وتتلخص أهم املشكالت في األهداف العامة املتوخاة من التعليم، وارتباطها بالسياسة مباشرة، ويثير 

مل ضعف السياسات التربوية وارتباكها مشكالت إضافية، وخصوًصا في ظل استمرار الحرب، ويشكل العا

 االقتصادي واحًدا من أهم التحديات في قطاع التعليم سواء على األفراد أم املؤسسات والجهات الوصائية.

وفي غياب أي أفق للتسوية السياسية ومعرفة أشكالها املمكنة وما يترتب عليها من استقرار نسبي وعودة 

 للسوريين في الداخل والخارج.الالجئين إلى ديارهم فإن التوصيات تأخذ في الحسبان التوزع البشري 

 

                                                           
(42) http://www.sarapress.net/Tafasil.aspx?jimare=11340 
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 توصيات للقطاع التعليمي الداخلي

إن إلغاء هيمنة السياسة املباشرة على قطاع التعليم يشكل املعبر الرئيس لسياسة تربوية  •

ضمن ناجحة تتوخى أهداف التنمية املستدامة، وال يجري ذلك إال بفصل السلطة عن الدولة 

 مة.من الديمقراطية والحريات العا مساحة

شرط تتالءم مع األهداف العليا للدولة بعيًدا من أي  للتعليم بصورةتحديد األهداف العامة  •

 ارتهان ألي تصور ماض أو مسبق.  أو

تركيز الجهد املادي على تأهيل البنى التحتية لقطاع التعليم وتوسيعها بأسرع وقت ممكن  •

 يم.لالستيعاب وإعطاء الفرص التعليمية لكل من هم في سن التعل

تجهيز البنى التحتية ورفدها بالوسائل التعليمية املساعدة القائمة على التجربة، ووسائل  •

اإليضاح البصرية والسمعية الحديثة بما فيها وسائل الحصول على املعلومة بأسرع وقت ممكن 

 كالشبكة اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر.

فاقد التعليمي ملن خسروا سنيًنا إحداث برامج تعليمية نهارية ومسائية للتعويض عن ال •

 مدرسية نتيجة الحرب.

العمل على صوغ مناهج حديثة تتوخى معايير بناء اإلنسان وتعزيز قدراته الفكرية والنفسية في  •

آن مًعا، وتتبنى معايير االختالف واحترام اآلخر بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو الدينية أو 

 تواصل مع اآلخرين.الفكرية، وتنمي كذلك إمكان ال

ضرورة بناء الكادر التعليمي وفق معايير الكفاية، وتدريبهم على أنماط التعليم وأساليبه  •

 الحديثة القائمة على التفاعل والحوار وتحفيز الطاقات البناءة عند الطالب.

تشجيع الكادر التعليمي السوري املقيم في الخارج، ألسباب طوعية أو كرهية، على العودة  •

وتشجيعه ستفادة من خبراته، وذلك من خالل إزالة املعوقات الرئيسة املانعة لعودته، لال 

 املادية املالئمة.  باملحفزات

اعتماد أساليب امتحانيه معاصرة تقوم على معالجة الطالب للمعلومة بدل األساليب القديمة  •

 القائمة على استظهاره للمعلومة فقط.

وتنمية املواهب الكامنة، وتعزيز القدرات اإلنسانية في االهتمام بالنشاط البدني والفني  •

 مجاالت اإلبداع األدبي.

إلى رفد املجتمع باملعطيات  واإلنسانية تهدفالعمل على استحداث مراكز للبحوث العلمية  •

 األساسية واملعلومات والتوصيات املالئمة، والبحث عن اآلفاق املقبلة.

 ادر السنوية، وتتالءم مع مفهوم التنمية الشاملة.استحداث فرص عمل مالئمة تستوعب الكو  •
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العمل على تأمين السبل الالزمة كلها لتوفير أكبر دعم مادي لقطاع التعليم من الخارج  •

والداخل، وتأمين الهبات واملساعدة عبر منظمات األمم املتحدة واملنظمات العاملية غير 

 .الربحية، إضافة إلى منظمات املجتمع املدني املحلية

 

 توصيات للقطاع التعليمي الخارجي

ال يمكن التعامل مع القطاع التعليمي في الخارج بوصفه جسًما مستقًرا بسبب األوضاع اآلنية املوجبة 

لخلقه، وعليه فإن التوصيات تأخذ في الحسبان التركيز على العملية التعليمية بحد ذاتها أكثر من التركيز 

 موعة التوصيات بالشكل اإلسعافي مثل:على البنى التحتية فيه، وتتسم مج

 التوعية لضرورة االلتحاق بالتعليم وأهميته وخطر التسرب على مستقبل األفراد. •

 خلق الفرص املالئمة الستيعاب أكبر عدد ممكن من األطفال. •

التعاون مع املنظمات املسؤولة ومنظمات املجتمع املدني لتقديم أكبر عون ممكن لخلق بيئة آمنة  •

 ًيا لالجئين.اقتصاد

 التعاون مع الجهات املسؤولة عن التعليم في البلدان املضيفة. •

 تشجيع العمل التطوعي في مجال التعليم ودعمه. •

 إنشاء دورات مسائية تتيح الفرص لألطفال املجبرين على العمل إلعالة أنفسهم وذويهم. •

  

 خاتمة

ويعّد التقدم العلمي أحد أهم املؤشرات يشكل العلم والتعليم حجر الزاوية في نهضة الشعوب والدول، 

واملعايير في تصنيف تلك الشعوب ودولها، وتخضع العالقة للتناسب الطردي بين التقدم العلمي واالزدهار 

العام، الرتباطات العلوم بالجوانب الكلية في الحياة، بدًءا من مساراتها االقتصادية القائمة على الصناعة 

 إلى الجوانب النفسية والروحية والثقافية العامة وتأثيراتها في والزراعة واإلنتاج والتجا
ً

رة والسياحة، وصوال

 الكائن الفرد.

والتعليم هو املفتاح الرئيس لبناء متكامل على صعيدي الفرد والجماعة، وأي خلل في األنساق التعليمية 

 ت.وسيرورتها سيكون له انعكاساته الحتمية في الصور الالحقة لتلك املجتمعا

وفي الوضع االستثنائي السوري تبدو الحاجة أكثر إلحاًحا إلى االهتمام باالستثمار البشري املؤهل 

تعليمًيا بوصفه املنطلق األول للنهوض من واقع الدمار والحرب املديدة التي حصدت بصورة سلبية نتاًجا 

 تراكمًيا كان قاصًرا في األساس.
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وهيكلة أهدافه وفق معايير التنمية البشرية وأسس التنمية إن االهتمام بالتعليم وإعادة هيكلته، 

املستدامة هو الشرط الرئيس للنهوض في املجتمع السوري املحطم واملثقل بأعباء الحرب املديدة، وأي 

عملية إعادة إعمار ال يكون التعليم في أعلى سلم أولوياتها ستكون محكوًما عليها بالفشل أو النقص الفادح، 

مع األهداف املطلوبة منها، وستبقي على املجتمع السوري في حالة من التبعية  خرجاتها متناسبةمولن تكون 

 والتخلف والحاجة إلى مد يد العون.

 في إيقاف النزيف في قطاع التعليم، وهو نزيف يضع 
ً

وفي املدى الراهن فإن املهمة املركزية تتمثل أوال

طلق، وتالًيا يتعين تضافر الجهد كله لترميم القطاع التعليمي املجتمع السوري خارج التصانيف العاملية بامل

واستعادة عافيته، واملجتمع السوري بمكوناته البشرية والطبيعية مؤهل لتلك النقلة النوعية في حال 

 توافرت األوضاع السياسية واملادية واإلرادة الحرة.

طار الدولة املؤسساتية، وهو شرط غير وفي العموم يبقى الحديث عن التعليم في إطاره النظري خارج إ

متحقق حالًيا في الواقع السوري، فالتعليم ما زال محكوًما باآلليات التي أنتجت الحرب من حيث خضوعه 

للتسييس والعسكرة في مناطق النظام، ومحكوًما في املقابل بغياب البنى املؤسساتية املستقلة أو القادرة 

 النظام. خارج مناطقعلى الثبات 

فاالهتمام في التعليم واالستثمار في رأس املال البشري هو من أكثر االستثمارات ربحية، وأكثرها ديمومة، 

النفس ي واالجتماعي،  األمن واألمانليس في الجانب املادي فحسب، وإنما في الجوانب املستقبلية في ما يخص 

 كما في الجوانب اإلنسانية واألخالقية أيًضا.

انتظار التسوية أو االنتقال السياس ي املأمول للقيام بخطوات ممكنة في حقل التعليم، ومع هذا ال يتعين 

وخصوًصا الخطوات اإلسعافية، وإن كانت غير كافية، لكنها ستكون خطوة أولى لتخفيف األضرار، ويمكن 

 البناء عليها الحًقا.

 

 






