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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مقدمة

      لــم يكــن التعليــم فــي  ســورية قبــل عــام 2011 متقدًمــا، ولــم يكــن لــه ترتيــب دولــي فــي التصنيــف العالمــي للتعليــم 
أيًضــا، ولــم يكــن فــي حــال تســمح لــه بتلبيــة حاجاتــه متعلميــه املتنوعــة، بــل كان تعليًمــا ُمسّيًســا ينخــر التلقيــن 
ه األساس. وحين اندلعت الحرب التي شنها النظام ضد الشعب السوري، أضحى تدمير املدارس 

َ
والتدجيُن بنيان

ــا رئيًســا لعملياتــه العســكرية، األمــر الــذي أدى إلــى كارثــة تعليميــة تهــدد حاضــر الســوريين 
ً
وتقويــض التعليــم هدف

ومستقبلهم، وهذه الكارثة عّبر عنها إعالن التقرير العالمي لرصد التعليم الذي أصدرته اليونسكو عام 2019م1 
بمــا يأتــي: إن نســبة الطــالب الســوريين غيــر امللتحقيــن باملــدارس قــد بلغــت 39 باملائــة، فــي الجغرافيــا السياســية 

لســورية، بغــض النظــر عــن طبيعــة الســلطة السياســية التــي تحكــم هــذه املنطقــة أو تلــك. 
فــإذا كان للتعليــم أثــره الرئيــس فــي صناعــة اإلنســان، اجتماعًيــا وفكرًيــا وروحًيــا وسياســًيا فــي حالــي االســتقرار 
والسلم، فإنه يصبح في حال الحرب أو الطوارئ أكثر أهمية؛ نظًرا للتأثير الذي يسهم به في بناء قدرات اإلنسان 
ملواجهــة الحــرب ومعالجــة آثارهــا الكارثيــة، واألهــم هــو األثــر املســتقبلي للتعليــم فــي التفكيــر بغيــة بنــاء وطــن يســوده 
الحرية والسالم واألمن، فالوطن ال يصنعه إال جيل متسلح بالتربية واملعرفة الالزمتين في بناء الحياة اإلنسانية 

السليمة2. 
     يســتهدف هــذا البحــث التعــرف إلــى الواقــع التعليمــي فــي مناطــق الشــمال الســوري، وتحديــًدا املناطــق التــي 
تخضــع لــإدارة التركيــة، وهــي: عفريــن واعــزاز والبــاب وجرابلــس، وهــي مناطــق تجســد مراحــل الثــورة الســورية، 
 إلــى مرحلــة تنظيــم 

ً
وتغيراتهــا، بــدًءا بالتظاهــرات الســلمية، وظهــور الجيــش الحــر وحكمــه تلــك املناطــق، وصــوال

جبهــة النصــرة، وانتهــاء بمرحلــة تنظيــم داعــش، مرحلــة ذاقــت فيهــا الطفولــة الســورية مــرارة الحرمــان مــن التعليــم 
أو فو�ضــى وصولــه إليهــا. 

       يحــاول البحــث أن يقــدم للقــارئ نتائــج غيــر قابلــة للتعميــم، بســبب طبيعتــه االستكشــافية الوصفيــة3، ولكــن 
يمكــن لهــذه النتائــج أن تشــكل أساًســا فــي املســتقبل إلجــراء مزيــد مــن املســوح الدقيقــة والبحــوث األكثــر تقنيًنــا، 
لذلــك فــإن هــذه الدراســة االستكشــافية الوصفيــة تهــدف إلــى اإلســهام فــي التعــرف علــى الواقــع التعليمــي ملناطــق 

الشــمال الســوري، فــي مناطقــه األربــع، واإلســهام فــي املناقشــات الدائــرة حولــه فــي مســتويات عــدة: 

 هيكلية العملية التعليمية الجديدة وآلية وصول الطالب إلى التعليم املناسب فيها. 	 

الخطط التي تتبناها اإلدارة التعليمية في تقديم التعليم للطالب في الشمال السوري.	 

تعزيز جودة التعليم املقدم للطالب في الشمال السوري. 	 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253 :1.   راجع تقرير الهجرة والنزوح: بناء الجسور ال الجدران. املوقع الرسمي لليونسكو

2.   تذهــب اليونيســف إىل أن التعليــم طــوق نجــاة لأطفــال يف خضــم األزمــات وأنــه بالنســبة لأطفــال يف حــاالت الطــوارئ، يعــد التعليــم منقــًذا لــأرواح. فاملــدارس 

توفــر لأطفــال االســتقرار والكيــان ملســاعدتهم عــى التكيــف مــع الصدمــات التــي تعرضــوا لهــا. ميكــن للمــدارس أن تحمــي األطفــال مــن األخطــار الجســدية املحيطــة 

بهــم، والتــي تشــمل اإلســاءة واالســتغال والتجنيــد يف الجامعــات املســلحة. يف العديــد مــن الحــاالت، متنــح املــدارس أيًضــا لأطفــال تدخــات أخــرى منقــذة لــأرواح، مثــل 

 https://www.unicef.org/arabic/education/24272_25716.html.   .الطعــام وامليــاه والــرف الصحــي والصحــة. املوقــع الرســمي لليونيســيف

3.   استند هذا البحث االستكشايف يف مصادره بصورة رئيسة إىل خربات العاملني يف هذا املضامر يف املناطق املستهدفة، وما استطلعه من آراء املهتمني واملعنيني.
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والقضيــة األســاس التــي يــروم هــذا البحــث مناقشــتها تنــاوُل الواقــع التعليمــي فــي مناطــق الشــمال الســوري 
الخاضعة لإدارة التركية )عفرين – اعزاز – الباب – جرابلس(. وينبثق من هذه القضية مجموعة من األسئلة 

والقضايــا الفرعيــة األخــرى،

يمكن إجمالها في األسئلة اآلتية: 

ــدرس فــي هــذه املنطقــة؟ مــا 
ُ
مــا هيكليــة التعليــم فــي الشــمال الســوري؟ ومــا طبيعــة املناهــج الدراســية التــي ت

مشكالت الطالب واملعلمين واإلدارة املدرسية؟ وما العوائق التي تواجه العملية التعليمية في الشمال السوري؟
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: هيكلية التعليم في مناطق الشمال السوري 
ً

أول

بعــد انتهــاء األعمــال العســكرية التــي قامــت القــوات التركيــة مــع فصائــل الجيــش الحــر لطــرد داعــش ووحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة مــن مناطــق شــمال حلــب، اعــزاز والبــاب وجرابلــس وعفريــن، تحــت اســمي »درع الفــرات« 
و«غصــن الزيتــون«، عملــت تركيــا علــى إعــادة تأهيــل الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة، مــن خــالل دعــم 
املؤسســات الصحيــة واألمنيــة واالتصــاالت والخدمــات الدينيــة والتعليــم. وهــذا املوضــوع األخيــر هــو مــا يعنــى بــه 

بحثنــا الحالــي. 

أعــادت تركيــا بالتعــاون مــع املجالــس املحليــة4 هيكليــة التعليــم فــي هــذه املناطــق األربــع ومخيماتهــا5 بــأن ربطتهــا 
إدارًيا بوزارة التربية، وتحديًدا بمديرية التعليم مدى الحياة6، وهي القسم الخاص بالتعليم عن ُبعد، وألحقت 
هذه املناطق إدارًيا وتربوًيا بإدارات التربية في الواليات التركية الجنوبية التي عملت في مناطق الشمال السوري، 

من خالل منسقين أتراك يشرفون على سير العملية التعليمية على الشكل اآلتي:

4.   متثــل املجالــس املحليــة يف ســورية البديــل عــن الدولــة املدنيــة الغائبــة، وتهــدف املجالــس املحليــة يف املرحلــة الحاليــة إىل ســد الفــراغ الــذي تركتــه الدولــة الغائبــة، 

مــن خــال تقديــم الخدمــات املدنيــة ألكــرب قــدر ممكــن مــن األفــراد بأفضــل طريقــة ممكنــة، عــى أن تكــون نــواة البلديــات املســتقبلية، والتــي ســرتبط بالحكومــة 

املؤقتــة واملنتخبــة الحًقــا. 

املوقع الرسمي لائتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية. 

85%d%84%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%http://www.etilaf.org/syrian-coalition-components/%d8%a7%d9

8a%d8%a9%88%d8%b1%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8%ad%d9

5.   هناك أكرث من أربعة وثاثني مخياًم رسميًا منترشة يف أكرث قرى منطقة إعزاز والباب وجرابلس ورمبا أكرث منها بكثري املخيامت غري الرسمية الصغرية. 

6.   املديريــة العامــة للتعليــم مــدى الحيــاة)Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü( : إحــدى مؤسســات وزارة الربيــة الركيــة التــي تختــص بالتعليــم املفتــوح 

أو التعليــم عــن بعــد )غــري الفيزيــايئ(، وتنتــرش فروعهــا يف كل املحافظــات الركيــة، ومــن مؤسســاتها مراكــز التعليــم الشــعبي )Halk Eğitim Merkezleri( الــذي يقــدم 

دورات تعليميــة متعــددة االختصاصــات، مثــل: دورس اللغــات، ودورات يف املوســيقى والرســم والحاســوب، فضــًا عــن تقديــم الدعــم للــدروس النظريــة التــي تقدمهــا 

الــوزارة يف املــدارس العاديــة، كالــدروس اإلضافيــة بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي وأيــام العطــل يف املــدارس، ويف كل املــواد التــي تحتــاج إىل ذلــك. ومــن مهامهــا أيًضــا وضــع 

وتنفيــذ سياســات التعليــم وقــت الطــوارئ، مــع القيــام بأنشــطة تعليميــة يف مؤسســات تعليميــة ذات الصلــة بذلــك، فضــًا عــن تحديــد املناهــج ومــواد التعليــم يف هــذه 

الحــاالت، والتعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة والدوليــة يف مجــال التعليــم يف حــاالت الهجــرة والطــوارئ.

http://hbogm.meb.gov.tr/www/goc-ve-acil-durum-egitim-dair   

 



6

وحدة الدراسات

عملت تركيا بالتعاون مع املجالس املحلية، وتحديًدا املكتب التعليمي فيها، على إعادة فتح املدارس املغلقة7، بحيث بلغت 
نسبة املدارس املفتتحة أكثر من 90 باملئة من املدارس التي كانت موجودة في عام 2011م، وكذلك إصالح أكثر من 65 مدرسة 
 علــى توفيــر األثــاث 

ً
فــي جرابلــس والبــاب، تعرضــت للقصــف والتدميــر8، وأعــادت تأهيــل هــذه املــدارس فــي أزمنــة متفاوتــة9، فضــال

املدر�ضــي واملســتلزمات املاديــة الســتئناف العمليــة التعليميــة.

7.   اقترت إعادة فتح املدارس عى التعليم العام، وغابت املدارس املهنية والفنية والصناعية الزراعية. 

8.   مســتقبل التعليــم يف ســوريا واألنشــطة التعليميــة يف منطقــة درع الفــرات، مركــز الدراســات السياســية واالقتصاديــة، وهــو تقريــر باللغــة الركيــة عــن مركز الدراســات 

السياســية واالقتصاديــة واالجتامعية عــام 2018م، ص33 - 34. 

9.   للمزيــد حــول حالــة املــدارس، راجــع تقريــر داينمــو درع الفــرات الصــادر عــن وحــدة التنســيق والدعــم عــام 2017، ص28 و29. وهــي نســب متقاربــة مــع تقريــر 

مســتقبل التعليــم يف ســوريا واألنشــطة التعليميــة يف منطقــة درع الفــرات الصــادر، عــن املركــز الــريك: SETA، مركــز الدراســات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة. 
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يضاف إلى هذه اإلحصاءات عدد من الثانويات الشرعية في املناطق أدناه؛

جريــت فــي مناطــق الشــمال الســوري، وقدمــت 
ُ
تعينــت تركيــا املعلميــن واملدرســين مــن خــالل مســابقات تربويــة أ
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 علــى إجــراء الــدورات التدريبيــة للمعلميــن واملدرســين مــن 
ً

لهــم الرواتــب مــن خــالل وقــف املعــارف التركــي10، فضــال
أجــل تأهيلهــم تربوًيــا ضمــن مراحــل مختلفــة. وعملــت وزارة التربيــة التركيــة مــن خــالل وقــف املعــارف التركــي علــى 

ــدّرس فــي هــذه املنطقــة للمراحــل التعليميــة جميعهــا.
ُ
طبــع الكتــب املدرســية املجانيــة التــي ت

ولم يقتصر الجهد التركي في دعم العملية التعليمية على املراحل التعليمية األساسية، إنما امتد إلى مرحلة 
التعليــم الجامعــي، حيــث افُتتحــت كليــات جامعيــة ومعاهــد11 ُيســتهدف بهــا خريجــو املرحلــة الثانويــة، بمــا يلبــي 

حاجــات املجتمــع املحلــي، ويضمــن اســتمرار العمليــة التعليميــة األساســية. 

ولضمــان تنظيــم ســير التعليميــة تنظيًمــا رســمًيا ونظامًيــا؛ لــم ُيســمح ملنظمــات املجتمــع املدنــي: الســورية 
والتركية والدولية بالتدخل على نحو منفرد بالشأن التعليمي، بل اشترط الجانب التربوي التركي التنسيق معه، 

إذا أرادت تلــك املنظمــات أن تقــدم دعًمــا املســتويات التعليميــة واملاديــة واالجتماعيــة كافــة.

في ظل الجهد الكبير املبذول في سبيل إعادة بناء العملية التعليمية في مناطق الشمال السوري، فإن وزارة 
التربية في الحكومة الســورية املؤقتة كانت الغائب األكبر عن أي دور في بناء التعليم.

10.   وقــف املعــارف الــريك )Türkiye Maarif Vakfı(: تأســس عــام 2016، ويُعــد بوابــة تركيــا للتعليــم الخارجــي أو الــدويل، واملؤسســة الوحيــدة التــي متثــل الدولــة 

الركيــة التــي تهتــم بالتعليــم يف الخــارج يف أكــرث مــن 41 دولــة حــول العــامل. ويتخــذ وقــف املعــارف الــريك مــن التعليــم ســبيًا للخــري املشــرك، مــن خــال الفعاليــات 

الثقافيــة والحضاريــة،  وكذلــك يعمــل عــى فتــح املــدارس مــن مرحلــة الروضــة إىل مرحلــة التعليــم الجامعــي، ويبلــغ عــدد مدارســه حــول العــامل أكــرث مــن314 مدرســة، 

https://turkiyemaarif.org/page/532-hakkimiz- ــريك: ــارف ال ــع الرســمي لوقــف املع  فضــًا عــن األنشــطة الشــبابية والرياضــة والســكن الطــايب وغريهــا. املوق

.da-145

11.   افتتحــت جامعــة غــازي عنتــاب العــام املــايض فرًعــا لهــا يف الداخــل الســوري، و كان البــدء بأربعــة معاهــد يف جرابلــس، وبــدأت هــذا العــام بالتوســع ليصبــح العــدد 

تســعة معاهــد وثــاث كليــات تضــم ســبعة اختصاصــات اكادميية:

املعاهد:

1.معهد إدارة املكاتب واملساعدة التنفيذية.

2.معهد الرشيعة.

3.معهد األمن والحامية الخاصة.

4.معهد القبالة.

5.معهد املعالجة الفيزيائية.

6.معهد أسس رعاية املريض.

7.معهد اإلسعافات األولية والعاجلة.

8.معهد اللغة الركية.

9.معهد برمجة الحواسيب.

الكليات:

1.كلية االقتصاد يف مدينة الباب، وفيها ثاثة اختصاصات )قسم االقتصاد، قسم وإدارة األعامل، قسم التجارة الدولية الخدمات اللوجستية(

2.كلية الرشيعة يف اعزاز.

3.كليــة الربيــة يف مدينــة عفريــن، وفيهــا عــدد مــن االختصاصــات وهــي: قســم العلــوم الربويــة، وبرنامــج التوجيــه واإلرشــاد النفــي، وقســم التعليــم األســايس، وقســم 

معلــم صــف، وقســم اللغــة الركيــة(.

ويلتحــق الطــاب الســوريون بهــذه الكليــات واملعاهــد بعــد إجــراء امتحــان اليــوس )yös(، وهــو اختبــار خــاص بالطــاب األجانــب، تجريــه الجامعــات الركيــة للمتقدمــني 

للتســجيل فيهــا، رشيطــة الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة. 

وهناك جامعات أخرى تعمل يف مناطق الشامل السوري، مثل: جامعة حلب الحرة، جامعة الشام الدولية، وجامعة باشك شهري. 
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ثانًيا: غياب النظام الداخلي التربوي12

؛ ألن الغايــة مــن 
ً

     ال شــك فــي أن النظــام الداخلــي أسُّ العمليــة التعليميــة، وال يمكــن قيامهــا مــن دونــه أصــال
ســتِند إلــى النظــام األسا�ضــي للمؤسســات التعليميــة وأساســيات الحيــاة املدرســية، خلــُق 

ُ
وضــع النظــام الداخلــي امل

منــاخ مالئــم إلنجــاح العمليــة التعليميــة التربويــة فــي إطــار ضوابــط وقوانيــن إداريــة وتربويــة وأخالقيــة، يلتــزم بهــا 
املســتفيدون مــن نجــاح هــذه العمليــة التعليميــة كلهــم. 

      ال تقتصــر وظيفــة النظــام الداخلــي علــى تحديــد العقوبــات واملثوبــات للمدرســين والطــالب والتالميــذ – وهــي 
 
َ
أســس فــي العمليــة التعليميــة طبًعــا- بــل تكمــن أهميــة النظــام الداخلــي للمؤسســة التعليميــة فــي تحديــده هويــة

التعليم، وأهدافه وآفاقه، وبناء الشــخصية اإلنســانية املتوازنة اجتماعًيا ووجدانًيا ونفســًيا وجســدًيا، واألهم 
 علــى نوعيــة املهــارات 

ً
هــو األثــر الفاعــل لهــذه الشــخصية فــي وعيهــا الذاتــي واالجتماعــي والوطنــي واإلنســاني، فضــال

واملعــارف األساســية املكتســبة لتحقيــق التكيــف الــالزم مــع متطلبــات العصــر الراهــن. 

تعانــي العمليــة التعليميــة فــي الشــمال الســوري غيــاَب النظــام الداخلــي الــذي يضبــط ســيرها، وينظــم عملهــا، 
ويحــدد واجبــات األفــراد املنتميــن إليهــا، وحقوقهــم، مــن إدارييــن ومعلميــن وتالميــذ، إضافــة إلــى أن وظيفــة النظــام 
الداخلي في املؤسسة التعليمية تحديد مواد الدراسة، وطبيعة الدوام، والعطل الرسمية، وطريقة االختبارات 
والنجاح والرسوب، وتحديد أعمال الهيئة التعليمية، وحدود سلطات أعضائها، وتحديد املكافآت والعقوبات 
الخاصــة بالعمليــة التعليميــة وأنواعهــا، وطريقــة تنفيذهــا، وأنــواع النشــاط املدر�ضــي وطبيعتــه، وشــروط قبــول 
الطــالب فــي املراحــل التعليميــة )ابتدائــي وإعــدادي وثانــوي( ومدتهــا وطبيعتهــا، ســواء أكانــت ُملِزَمــة، أم لــم تكــن، 

 علــى معاييــر املســابقات وشــروطها، وآليــات اختيــار املدرســين واملعلميــن فــي العمليــة التعليميــة.  
ً

فضــال

      إن غيــاب النظــام الداخلــي فــي منطقــة الشــمال الســوري مؤشــر إلــى هشاشــة العمليــة التعليميــة التــي تعانــي 
المركزيــة القــرار التربــوي فــي مديرياتهــا الكثيــرة، وهــذا جلــّي فــي اســمها، إذ تطلــق كل ناحيــة علــى مكتبهــا التعليمــي 
اســم مديريــة، فلدينــا مديريــة تربيــة اعــزاز، وكذلــك )مديريــة تربيــة أختريــن، مديريــة تربيــة صوران، مديرية تربية 
مــارع(، وهــي مناطــق تتبــع لقضــاء اعــزاز إدارًيــا، فكيــف تتبــع هــذه املديريــات التربويــة املختلفــة ملديريــة تربيــة كلــس 

ولهــا فــي الوقــت نفســه التوصيــف التربــوي ذاتــه؟! 

     إن ضعــف العمليــة التعليميــة، فــي ظــل غيــاب النظــام الداخلــي، يجعلنــا نشــك فــي قدرتهــا علــى صنــع هويــة 
خاصــة للمتعلميــن، فكرًيــا واجتماعًيــا وإنســانًيا ووطنًيــا؛ ألن وجــود مؤسســات تعليميــة دون نظــام داخلــي، ينظــم 
سيرها ويضبط حركتها، سيخلق تعليًما شكلًيا وبيئة تربوية ضعيفة، هذا عدا عن الحرمان من عملية تعليمية 
حقيقيــة تســتجيب لحاجــات ومتطلبــات هــذه املنطقــة الخارجــة لتوهــا مــن أتــون الحــروب التــي دارت علــى ثراهــا،

 

12.   وضعــت وزارة الربيــة يف الحكومــة الســورية املؤقتــة »النظــام الداخــي للتعليــم مــا قبــل الجامعــي يف 2016/2/15، حــددت فيــه دور املعلــم والطالــب والهيئــة 

اإلداريــة، وكذلــك الخطــة الدراســية لجميــع املــدارس الســورية يف املناطــق املحــررة وبلــدان اللجــوء. كــام قامــت وزارة تربيــة النظــام يف 2016/6/25 بتطويــر النظــام 

ــم يف املعارضــة  ــوي. وكاهــام أي النظــام الداخــي للتعلي ــم الثان ــاين بالتعلي ــم األســايس، والث ــق مبــدارس التعلي ــف مــن قســمني: األول يتعل ــا، وهــو يتأل الداخــي لديه

والنظــام يتجاهــل آثــار الحــرب الســورية، ويتجاهــل االســتفادة مــن التجــارب األمميــة فيــام يخــص التعليــم يف ظــل الكــوارث والحــروب، ويتعامــل مــع الحالــة التعليميــة 

وكأن البــاد يف حالــة الســلم، وليســت يف حالــة كارثيــة منــذ مثــاين ســنوات حتــى اآلن.
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والتــي هــي بأمــس الحاجــة لــدور التعليــم وفاعليتــه، فــي مواجهــة اآلثــار الكارثيــة للحــرب، فــي املســتويات االجتماعيــة 
والفكريــة واملاديــة كلهــا. 
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ا: املناهج التعليمية
ً
ثالث

تشــكل املناهــج الدراســية حجــر الزاويــة فــي بنــاء العمليــة التعليميــة ذات األركان األربعــة: الطالــب، الكتــاب     
التعليمــي، املعلــم، اإلدارة والبنــاء املدر�ضــي، فاملناهــج الدراســية تشــكل الهويــة الفكريــة واالجتماعيــة واملعرفيــة 
والوطنية ملتعلميها، سواء أكان هذا املتعلم يعيش في ظل نظام ديمقراطي تكون فيه املناهج الدراسية منفتحة 
ومرنة، تسعى لتخلق مواطن واعٍي وفاعل في حياته الفردية واالجتماعية والوطنية، أم كان هذا املتعلم خاضًعا 
لنظام استبدادي، تسعى فيه املناهج الدراسية املنغلقة إلى خلق الرعية أو قطيع الطائعين لكل أوامره الشريرة 

كمــا هــو الحــال فــي »ســوريا األســد«. 
لــم تكــن املناهــج الدراســية خــارج دائــرة الصــراع الســوري، بــل كانــت أهــم أدوات كل طــرف مــن األطــراف املتنازعــة 
في تكريس سلطته من خالل السعي إلى تكوين جيل يؤمن بقيم تلك السلطة ومبادئها، مهما اختلفت طبيعتها، 

اســتبدادية أم انفصالية أم عنفية أم إنســانية مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة لكل الســوريين.

1. تراجيديا تعديل املناهج التعليمية	 
      ال شــك في أن املؤسســة التعليمية كانت من أهم أدوات النظام األســدي في ترســيخ ســلطته، وتأكيد أبديتها، 
فاملناهــج الدراســية مــن أهــم أذرعــه فــي تكريــس التربيــة علــى االســتبداد وتأصيلــه فكرًيــا وســلوكًيا فــي وعــي الطلبــة 
السوريين، وبناء على هذا نزعم أن زيارة بشار األسد للمركز الوطني لتطوير املناهج عام 2017م في الوقت الذي 
كانت فيه املعارضة السورية على أطراف دمشق، وتدك مواقع النظام العسكرية، لم تكن زيارة عفوية أو لقلة 
أشغاله13، ولكنها جاءت ملعرفة هذا املستبد بدور هذه املناهج وأهميتها في حربه على الشعب السوري منذ عام 
شــّن 

ُ
2011م، إذ يقــول فــي لقائــه مــع منســقي املــواد فــي املركــز الوطنــي لتطويــر املناهــج: »إن الحــرب الحاليــة التــي ت

على سورية، هي في جزء كبير منها حرب فكرية، تستهدف العقول واملفاهيم واملبادئ، وتتطلب في املقابل تركيًزا 
 ملًحــا لتطويــر املناهــج التربويــة الســورية، لتكــون قــادرة علــى ســد الثغــرات التــي كانــت تعانــي منهــا العمليــة 

ً
وعمــال

التربوية منذ عقود، وتحصين األجيال القادمة تجاه كل املمارسات واألفكار السلبية التي ظهرت بوضوح خالل 
األزمــة الحالية«14.  

      ومــع أن القطيعــة التــي أحدثتهــا الثــورة الســورية مــع مؤسســات النظــام األســدي جذريــة، وشــملت مســتويات 
 مــن الجيــش 

ً
عــدة، منهــا علــى ســبيل املثــال تغييــر العلــم األحمــر إلــى العلــم األخضــر، أو تأســيس الجيــش الحــر بديــال

األسدي، وغير ذلك من أشكال القطيعة مع النظام األسدي؛ فإن القيم األسدية االستبدادية في التعليم - وهو 
غرس في أفئدة طالبنا حتى اآلن، في املدارس املؤقتة بتركيا واملناطق املحررة واملخيمات، 

ُ
األهم برأينا – ما زالت ت

تجــت عــام 2011م! مــع أن النظــام نفســه تخلــى عــن تلــك املناهــج 
ُ
حيــث يــدرس الطــالب املناهــج الدراســية التــي أن

الدراســية وطورهــا مــن خــالل املركــز الوطنــي، وأعــّد نســخة جديــدة تختلــف جذرًيــا عــن نســخة 2011م، بعــد أن 
أصــدر عــام 2016م وثيقــة اإلطــار العــام التــي غّيــر بموجبهــا املناهــج الدراســية القديمــة. 

13.   https://www.eqtsad.net/news/article/16887./

.http://moed.gov.sy/site 14.   موقع وزارة الربية السورية
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وحدة الدراسات

كتفــي بحــذف مــادة 
ُ
     فــي املناطــق املدروســة قبــل عــام 2013م، لــم ُيجــر أي تعديــل علــى املناهــج الدراســية، بــل ا

التربية القومية االشتراكية، وبعض دروس مادة التاريخ، ثم َعدلْت »جميعة شام اإلسالمية15« - غير الحكومية- 
ق صراحة بأفكار البعث، واسم »حافظ األسد، وابنه« 

ّ
املناهج عام -2012 2013م، مكتفية بحذف كل ما يتعل

وصورهما في الكتب الدراســية كلها.

     ثــم عدلــت جميعــة »علــم« الهيئــة الســورية للتربيــة والتعليــم16« عــام -2013 2014، وهــي منظمــة مدنيــة غيــر 
 آخــر يقــارب التعديــل األول. وفــي عــام 2015 2016-م كان تعديــل الحكومــة املؤقتــة 

ً
حكوميــة املناهــج تعديــال

يختلــف عــن تعديــل املؤسســتين املذكورتيــن، ويتجاوزهمــا فــي مواضــع عــدة. 

ر تعديل املناهج من قبل املؤسسات الرسمية فحسب، بل طبيعة التعديالت نفسها؛ 
ّ
       ما يقلق هنا، ليس تأخ

فهــي تعديــالت شــكلية تقتصــر علــى صــورة أو كلمــة، ولــم تنــح إلــى تغييــر بنيــة الكتــب املدرســية. وال أظــن فــي هــذا 
الســياق أن ما ذهبت إليه الّصحافية )رجاء عبد الرحيم( صحيًحا عندما قالت: إّن الكتب املدرســية الجديدة 
عــّد محاولــة مــن طــرف الثــوار الذيــن انتفضــوا ضــد األســد لتقديــم روايــة منافســة، وهــي تشــكل بدايــة لجهودهــم 

ُ
ت

إلعــادة كتابــة تاريــخ األمــة بعــد أكثــر مــن 40 عاًمــا مــن األكاذيــب، وأنصــاف الحقائــق17؛ ألن تغييــر بعــض الصــور 
املتعلقــة بحافــظ األســد أو ابنــه، وصــور األعــالم املرتبطــة بالنظــام، مــع املحافظــة علــى البنيــة الجوهريــة للمناهج، 
ال ُيعــد تغييــًرا جذرًيــا لــه، وهــذا مــا نلحظــه فــي التعديــالت الثالثــة، حيــث حافظــْت كلهــا علــى النســق العــام للمناهــج 
الدراســية، والــذي يكــّرس التربيــة علــى االســتبداد. فعلــى ســبيل املثــال حّولــْت الحكومــة املؤقتــة صيغــة األســئلة 
 واجباتــي وحقوقــي فــي 

ُ
املرتبطــة بالــدروس، وأنشــطتها، مــن صيغــة املضــارع إلــى صيغــة األمــر فاملثــل اآلتــي: )أصنــف

املدرســة( اســتبدلوا بــه: )صّنــف حقوقــك وواجباتــك فــي املدرســة(، وهــذا التغييــر الجوهــري ليــس ألســئلة درس 
واحــد، وإنمــا فــي أســئلة الــدروس كلهــا، وأنشــطتها، وفــي كتــب الدراســات االجتماعيــة للمرحلــة االبتدائيــة كلهــا، 
واســتبدلوا بالصــور صــوًرا أخــرى، فحلــت صــورة شــرطي تركــي محــل صــورة شــرطي املــرور الســوري18، ولــم تنــُج 
املناهــج الدراســية املعدلــة مــن الحساســية الطائفيــة، فقــد حــذف الســطر املتعلــق بثــورة الســاحل التــي قادهــا 

الشــيخ صالــح العلــي، وأبقــي علــى ثــورة ســلطان باشــا األطــرش مــن دون تغييــر19.

     ومع زعم الجهات الثالث: »هيئة شام اإلسالمية« و«علم الهيئة السورية للتربية والتعليم«، و«وزارة التربية 
املؤقتــة« أّن هنــاك لجنــة علميــة قامــت بالتعديــل، فإنهــا لــم تضــع أســماء هــذه اللجنــة فــي الصفحــة األولــى مــن 
الكتــب، بــل اكتفــت فقــط بإزالــة صفحــة أســماء مؤلفــي الكتــب األساســيين، ومصــدر هــذه الكتــب، أي حكومــة 
النظام، ما عدا »هيئة شام اإلسالمية« التي أبقت على أسماء املؤلفين األساسيين في الصفحة األولى من املقرر 

الدرا�ضــي.

ــا،  ــا وتعليميً ــا وتربويً ــا ودعويً ــاء اإلنســان علميً ــة، تعنــى ببن ــات املجلــس اإلســامي الســوري، تأسســت عــام2011م، وهــي منظمــة وســطية تجديدي 15.   أحــد مكون

.https://islamicsham.org/association/34 .ــة ــاءات تخصصي ــة وكف ــن خــال مؤسســية احرافي ــع الســوري م وتســعى لنهضــة املجتم

16.   مؤسســة خرييــة وقفيــة غــري ربحيــة وغــري سياســية، ينحــر عملهــا يف مجــال الربيــة والتعليــم، املــدريس والجامعــي، للســوريني، داخــل الوطــن وخارجــه، وحصلــت 

عــى اعــراف االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية بوصفهــا مؤسســة تعليميــة للســوريني، وهــي مســجلة يف تركيــا، أشــهرت يف القاهــرة عــام 2013م. 

https://islamsyria.com/site/show_articles/3802

17.   رجاء عبد الرحيم، »املعارضة السورية تبدأ بإعادة كتابة التاريخ يف الكتب املدرسية«، صحيفة لوس أنجلوس تايم األمريكية.

.https://islamicsham.org/print/948 

18.   دراسات اجتامعية، الصف الرابع، كتاب التلميذ، طبعة الحكومة املؤقتة، ص 82.

19.   دراسات اجتامعية، الصف الرابع، كتاب التلميذ، طبعة »علم« الهيئة السورية للربية والتعليم، وطبعة الحكومة املؤقتة، ص 46.
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

        وفي مثال آخر على غياب الرؤيا الواضحة ملفهوم تعديل املناهج الدراسية أو تغييرها، يأتي درس »شخصيات 
تاريخية، »في كتاب الدراسات االجتماعية للصف السادس، على ذكر ثالث شخصيات، وهي شخصية »أحمد 
مريود«، و«عمر املختار«، و«جميلة بحيرد«، أبقت هيئة »شــام اإلســالمية« على النص املكتوب عنها، وحذفت 

الصور التي تظهر فيها »جميلة بوحيرد« مع »بشار األسد«.

     ثــم حذفــت »علــم« الهيئــة الســورية للتربيــة والتعليــم، هــذه الشــخصية بحــذف النــص والصــورة أيًضــا20، 
 منهــا نًصــا عــن املناضلــة فــي الثــورة الســورية »طــل امللوحــي« مــع صورهــا، ثــم أزالــت وزارة التربيــة 

ً
ووضعــت بــدال

ركــت الصفحــة فارغــة21. 
ُ
املؤقتــة النــص كاملــه، والصــور املرفقــة بــه، وت

       بيد أن السؤال املهم هو: ملاذا لم يتم العمل على إنجاز مناهج تعليمية جديدة تكّرس الحالة الثورية وقيمها 
 في العدالة والحرية والكرامة في وعي الطلبة السوريين؟

      يبــدو كالم الســيد )فــواز العــّواد( معــاون وزيــر التربيــة الســابق، فــي الحكومــة املؤقتــة، بــال معنــى، حيــن يقــول: 
شــكلنا عــدة لجــانٍ علميــة وتربويــة مــن خبــرات ســورية مشــهود لهــا بالكفــاءة، والخبــرة، قامــت بتعديــل املناهــج 
الســورية، وتنقيحهــا بمــا يتوافــق مــع املعاييــر األكاديميــة، والتربويــة، ومــع مبــادئ الثــورة الســورية »22، والســؤال 
الذي يمكن طرحه في هذا املوضع: هل تقتصر أفكار الثورة الســورية وقيمها ومبادئها في املناهج الدراســية على 
 من قول حافظ أسد في دروس 

ً
 من صورة حافظ أسد أو ابنه، أو وضع سورة قرآنية بدال

ً
وضع علم الثورة بدال

الشــهداء؟!23. 

أما في املناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بقوات الحماية أو اإلدارة الذاتية فقد غيرت املناهج الدراسية تغييًرا      
 وجذرًيا للمراحل الدراسية كلها، واعتمدت اإلدارة الذاتية في فرض فكرها وسياساتها للمناهج التعليمية 

ً
كامال

على ثالثة أركان، أولها الحاجات األيديولوجية، وثانيها اعتماد اللغة الكردية، وثالثها مرتبط بضرورات التغيير 
وإعــادة تأهيــل البنــى التعليميــة. وبنــاء علــى ذلــك، فقــدت اســتندت املناهــج الدراســية فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة، 

ومنها عفرين، على فلسفة عبد هللا أوجالن بوصفه قائًدا للشعب الكردي24. 

      والحــق أن القيــم التــي تســعى اإلدارة الذاتيــة إلــى ترســيخها فــي التعليــم ليســت قيًمــا وطنيــة جامعــة للســوريين 
كمــا ينبغــي التعليميــة أن تكــون، إنمــا هــي قيــم حزبيــة تحمــل أيديولوجيــا سياســية خارجيــة ضيقــة ال تخــدم إال 

أصحابهــا.   

20.   النــص الــذي حــذف: جميلــة بوحــريد مثــال املــرأة املناضلــة: لنقــرأ هــذه القصــة عــن املناضلــة الجزائريــة جميلــة بوحــريد، كانــت جميلــة البنــت الوحيــدة بــني أفــراد 

أرستهــا، فقــد أنجبــت والدتهــا ســبعة شــبان، واصلــت تعليمهــا املــدريس، ومــن ثــم التحقــت مبعهــد الخياطــة والتفصيــل، فقــد كانــت تهــوى تصميــم األزيــاء، والرقــص 

الكاســييك، وكانــت بارعــة يف ركــوب الخيــل إىل أن اندلعــت الثــورة الجزائريــة عــام 1954م ضــد االحتــال الفرنــي. دراســات اجتامعيــة، الصــف الســادس، كتــاب التلميــذ، 

الوحــدة الرابعــة، الــدرس الرابــع، طبعــة حكومــة النظــام، ص101.

21.   النــص املحــذوف: »طــل امللوحــي: مل تكــن الفتــاة الســورية ذات الســبعة عــرش ربيًعــا تعلــم أن التعبــري بكلــامت عــن الحريــة، أو بقصيــدة عــن فلســطني متجدهــا 

ســوف تلقــي بهــا يف غياهــب الســجون. ولــدت طــل امللوحــي يف مدينــة حمــص عــام 1991م، وكانــت طالبــة يف إحــدى ثانوياتهــا، عملــت يف التدويــن االلكــروين. قــام 

مــا يســمى بـ)األمــن الســوري( باعتقالهــا عــى خلفيــة نرشهــا مــواد تطالــب بالحريــة، والدميقراطيــة وانقطــع االتصــال بهــا. ورغــم مناشــدات أهلهــا، ومنظــامت حقــوق 

اإلنســان إلطــاق رساحهــا، فــإن النظــام اســتمر يف تعذيبهــا وايذائهــا، وهــي تعــاين مــن األمــراض ليثبــت النظــام الدخيــل أنــه عــدو لإلنســانية، وألزهــار الربيــع«. كتــاب 

دراســات اجتامعيــة، الصــف الســادس، كتــاب التلميــذ، الوحــدة الرابعــة، الــدرس الرابــع، طبعــة علــم الهيئــة الســورية للربيــة والتعليــم، ص101.

22.   »الحكومة املؤقتة تعتمد املنهاج السوري املعدل ملراحل التعليم«، صحيفة السورية نت، 2014.

23.   محمد نور النمر، »الواقع التعليمي لاجئني السوريني يف تركيا يف املرحلة ما قبل الجامعية«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، 2016، 4-3. 

24.   راجع: فدوى حسني، »الوضع التعليمي يف شامل سوريا يف ظل اإلدارة الذاتية«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، 2017، ص9.
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     فــي الطــرف املقابــل أدرك النظــام األســدي أهميــة املناهــج الدراســية ودورهــا فــي الحــرب التــي يخوضهــا ضــد 
الشعب السوري منذ عام 2011م، فقد أحدثت وزارة تربية النظام عام 2015م املركز الوطني لتطوير املناهج 
، ويســعى املركــز إلــى تحقيــق أهدافــه اعتمــاًدا علــى اقتــراح األهــداف العامــة للتربيــة 

ً
التعليميــة تطويــًرا شــامال

والتعليــم، وأهــداف املراحــل التعليميــة املختلفــة فــي ضــوء السياســة التربويــة للدولــة، وفلســفة املجتمــع والتطــور 
العلمــي والتقاني،وتطويــر األهــداف العامــة والخاصــة للمناهــج فــي ضــوء األهــداف العامــة للدولــة«25 و قــد وضــع 
ــَرت بموجبهــا املناهــج كلهــا تغييــًرا جذرًيــا،  ّيِ

ُ
املركــز املذكــور وثيقــة اإلطــار العــام لتغييــر املناهــج عــام 2016م، والتــي غ

وعلــى نحــو يســتجيب لقيــم تدجيــن الناشــئة وتأصيــل أخــالق الطاعــة مــن جديــد فــي نفوســهم بعــد أن خــرج القســم 
األكبــر مــن الســوريين علــى ســلطته الدكتاتوريــة. 

2. املناهج الدراسية في الشمال السوري	 
ــدّرس فــي مناطــق الشــمال الســوري؟ ومــا الصعوبــات التــي يواجههــا الطــالب هنــاك 

ُ
      مــا املناهــج الدراســية التــي ت

فــي هــذا املضمــار؟ 

      واجهــت العمليــة التعليميــة فــي الشــمال الســوري املشــكالت ذاتهــا التــي لــم تســتطع املعارضــة الســورية حلهــا 
مــن قبــل، ونقصــد بهــا مشــكلة املناهــج الدراســية، فعلــى الرغــم مــن ربــط التعليــم فــي هــذه املنطقــة بــوزارة التعليــم 
التركيــة – مديريــة التعليــم مــدى الحيــاة – بالتعــاون مــع املجالــس املحليــة واملكتــب التعليمــي فيهــا، فــإن تراجيديــا 
املناهــج الدراســية مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن! إذ َيــدرس طــالب منطقــة الشــمال الســوري املناهــج الدراســية 
نفســها التــي كان يدرســها الطــالب الســوريون فــي املــدراس املؤقتــة فــي تركيــا، ونقصــد مناهــج النظــام التــي زعمــت 
وزارة التربيــة املؤقتــة أنهــا عدلتهــا، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك آنًفــا، باســتثناء تغييــر بســيط، وهــو أن الجهــات التــي طبعــت 
 مــن قيــام منظمــات مجتمــع مدنــي ســورية وحكوميــة أو منظمــات خيريــة 

ً
هــذه الكتــب املدرســية قــد تغيــرت، فبــدال

قطريــة بطباعــة هــذه املناهــج، قامــت جهــة تركيــة، وهــي »وقــف املعــارف التركــي« الــذي تقدمــت لــه املديريــة العامــة 
للتعليــم مــدى الحيــاة بأســمى عبــارات الشــكر والتقديــر علــى الجهــود القيمــة املبذولــة فــي عمليــة تســهيل طباعــة 
هــذه الكتــب ومراجعتهــا وتدقيقهــا. وفــي الصفحــة األولــى مــن كل الكتــب التــي توزعهــا مجاًنــا، يجــري شــكر الجهــات 

الداعمــة ملشــروع طباعــة وتوزيــع الكتــب املدرســية للطــالب الســوريين. 

 نقــص الكتــب املدرســية خصوًصــا أن الجهــة التــي تطبــع هــذه الكتــب - 
َ
      يعانــي الطــالب فــي هــذه املنطقــة مشــكلة

وهي وقف املعارف- هي جهة خيرية، إال أن ما يثير انتباهنا أكثر من ذلك هو عدم توفر بعضها نهائًيا، مثل: كتب 
الدراســات االجتماعيــة فــي املــدارس االبتدائيــة والتاريــخ والجغرافيــا فــي مرحلتــي الدراســة اإلعداديــة والثانويــة، 
 علــى عــوز فــي كتــب التربيــة اإلســالمية26 التــي تــوزع ســاعاتها بشــكل يحاكــي وجــود هــذه املــواد – تقريًبــا - فــي 

ً
فضــال

مــدارس األئمــة والخطبــاء فــي تركيــا، وعلــى الشــكل اآلتــي: 

درس ساعة واحدة في املرحلة االبتدائية، وساعتين في مرحلتي الدراسة اإلعدادية 	 
ُ
الثقافة الدينية ت

والثانوية. 

القرآن الكريم ُيدرس بمعدل 3 ساعات في املرحل الدراسية االبتدائية واإلعدادية والثانوية كلها. 	 

.http://nccd.gov.sy/node/91 :25.   املوقع الرسمي للمركز الوطني لتطوير املناهج

26.   بعد عام 2016م  أدخلت مادة الربية اإلسامية يف الصفوف األول والثاين والثالث االبتدايئ من قبل وزارة الربية يف مناطق سيطرة النظام. 
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ــدرس بمعــدل ســاعة واحــدة للمرحلتيــن االبتدائيــة والثانويــة، وســاعتين للمرحلــة 	 
ُ
الســيرة النبويــة ت

اإلعدادية، فعلى الرغم من أن مجموع الســاعات التي تتناول التربية اإلســالمية هي خمس ســاعات 
للمرحلــة االبتدائيــة ابتــداء مــن الصــف األول، وســبع ســاعات للمرحلــة اإلعداديــة، وســت ســاعات 
للمرحلــة الثانويــة، فــإن الطــالب يعانــون عــوز الكتــب املدرســية الخاصــة بهــذه املــواد، فضــل عــوًزا 

علــى املدرســين املتخصصيــن بهــذه املــواد أو املفــردات الخاصــة بهــا.  

ــدّرس أربــع ســاعات أســبوعية فــي املراحــل 
ُ
       كذلــك يعانــي الطــالب غيــاب كتــب اللغــة التركيــة27، وهــي املــادة التــي ت

الدراســية الثــالث )االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة(، وذلــك علــى الرغــم مــن اإلشــراف املباشــر لــوزارة التعليــم 
التركيــة علــى التعليــم عموًمــا كمــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن قبــل28.إن عــوز هــذه الكتــب األساســية الثــالث )التربيــة 
اإلســالمية والدراســات االجتماعيــة واللغــة التركيــة( ســبب مشــكلة فــي اختيــار الكتــب املدرســية التــي ُيــدّرس منهــا 
م الطالب من نســخة جمعية علم 

ّ
املعلمون هذه املواد، وخصوًصا مواد الدراســات االجتماعية، فمنهم من ُيعل

الهيئة السورية للتربية والتعليم، وبعضهم ُيدّرس نسخة الحكومة املؤقتة عام 2014م، واألهم هو توافر نسخة 
وحيدة خاصة باملدرس، فما الذي يفعله الطالب أو املدرس أمام هذه املشكلة؟ عالوة على فو�ضى مناهج اللغة 
التركية التي تترك ملدرسيها من السوريين الذين يتفاوتون في إتقان اللغة التركية واختيار كتبها ومفرداتها. ويمكن 
القــول إن نقــص كتــب الدراســات االجتماعيــة علــى نحــو خــاص يصيــب العمليــة التعليميــة بمقتــل، وال ســيما أنهــا 
املادة األساس املنوط بها تكوين الهوية الوطنية والروحية والثقافية واالجتماعية والحضارية للمتعلمين، فهي 

الجــزء األهــم فــي أي عمليــة تعليميــة ناجحــة. 

27.   يف عفريــن فقــط تـُـدرس اللغــة الكرديــة إىل جانــب اللغــة العربيــة مبعــدل ســاعتني أســبوعيًا لــكل صــف يف املراحــل التعليميــة، مــن الصــف األول االبتــدايئ حتــى 

الصــف الثالــث الثانــوي. 

28.   ميكن االطاع عى الخطة الدرسية للمراحل التعليمية كلها يف امللحق بآخر البحث.
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وفــي ظــل اســتمرار تراجيديــا املناهــج الدراســية فــي مناطــق الشــمال الســوري يبــدو الحديــث عــن معاييــر الحــد 
األدنــى للتعليــم فــي أزمنــة الطــوارئ أو الحــرب أو الكــوارث التــي حددتهــا منظمــة اليونيســف التابعــة لألمــم املتحــدة، 
أمــًرا مثالًيــا، إال أننــا نــرى أنــه أمــر أســاس يجــب أن ترتبــط بــه أيــة عمليــة تغييــر محتملــة للمناهــج الدراســية، ال ألنهــا 
ؤّصلــه فــي نفــوس طلبتنــا فحســب، وإنمــا لحاجــة املتعلــم إلــى مناهــج 

ُ
مناهــج أســدية تكــرس منظومــة االســتبداد وت

فاعلة في حياته الفكرية واالجتماعية والقيمية في وقت السلم، تختلف عن حاجته إليها في أوقات الطوارئ أو 
الكــوارث بمثــل الحــال التــي نعيشــها فــي  ســورية منــذ أكثــر مــن ثمانــي ســنوات29.  

29.   راجــع املعايــري الخاصــة ببنــاء املناهــج الدراســية الخاصــة بحالــة الكــوارث والحــرب كتــاب الحــد األدىن ملعايــري التعليــم: الجهوزيــة واالســتجابة والتعــايف،  رامــي 

شــمس الديــن )مرجــاًم(، )الشــبكة املشــركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2010(، ص77 ومــا بعدهــا. 
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رابًعا: الكادر التعليمي

      انخرط املعلم واملدرس في أحداث الثورة السورية، وتعرض كغيره من أبناء الشعب السوري للظلم والقهر 
 عــن تعرضــه للتعذيــب فــي املعتقــالت اإلجراميــة للنظــام األســدي الــذي تعمــد تدميــر املؤسســات 

ً
والتهجيــر، فضــال

التعليميــة فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرته.  

1. املعلمون في الشمال السوري	 
      على الرغم من تطورات الحرب السورية لم يغب املعلم السوري عن العملية التعليمية، إنما أدى دوره في 
بنائهــا بــروح معطــاءة، تكشــف عــن الرســالة الراقيــة للعلــم والتعليــم فــي حياتنــا، فمــا دور املعلميــن أو املدرســين فــي 
العملية التعليمية في مناطق الشــمال الســوري؟ وما املشــكالت والعوائق التي تقف تحول دون تقديم الرســالة 

اإلنســانية الســامية؟ 

      بعد انتهاء األعمال العســكرية في الشــمال الســوري، وبدء العمل على إعادة فتح املدارس، وتشــجيع الطالب 
علــى االلتحــاق بهــا، أقامــت مديريــات التربيــة بالتعــاون مــع اإلدارة التركيــة فــي هــذه املناطــق مســابقات مــن أجــل 
تعيين املعلمين واملدرسين في املدارس30، واعتمدت هذه املسابقات على أسلوب الفحص الكتابي، الذي يرتبط 

 عــن أســئلة مرتبطــة باختصاصــات املدرســين التعليميــة.
ً

بالثقافــة العامــة، فضــال

      والفحــص الشــفهي التربــوي الــذي اعتمــدت أســئلته علــى أســاليب التدريــس وتأهيــل املدرســين التربــوي. وقــد 
حــددت وزارة التربيــة التركيــة رواتــب املعلميــن واملدرســين واملديريــن ومعاونيهــم، والتــي تدفعهــا مــن خــالل وقــف 

املعــارف التركــي كمــا يبيــن الشــكل أدنــاه. 

30.   وصــل عــدد املدرســني عــام 2018م يف منطقــة درع الفــرات إىل 5150 مدرًســا. نقــًا عــن تقريــر صــادر باللغــة الركيــة عــن مركــز الدراســات السياســية واالقتصاديــة 

واالجتامعيــة عــام 2018م تحــت اســم: مســتقبل التعليــم يف ســوريا واألنشــطة التعليميــة يف منطقــة درع الفــرات، ص28. 



18

وحدة الدراسات

      أجــرت وزارة التربيــة التركيــة عامــي 2017م و2019م، مــن خــالل دائــرة التعليــم مــدى الحيــاة، وبالتعــاون مــع 
منظمات مدنية قطرية خيرية في هذه املناطق، دورتين تدريبيتين في التأهيل التربوي ملدة عشرة أيام لكل منهما، 
وهاتــان الدورتــان همــا: )مهــارات املعلــم فــي الداخــل الســوري(، و)تدريــب مدربيــن علــى مهــارات املعلــم التربويــة( 
، وثــم انتقــل املدربــون لتدريــب املعلميــن واملدرســين مهــارات واســتراتيجيات التعليــم 

ً
للمدربيــن، فــي تركيــا أوال

الحديثــة فــي مناطــق الداخــل الســوري فــي اعــزاز والبــاب وجرابلــس. 

2. املعلمون وغياب النظام الداخلي التربوي	 
       ذكرنا آنًفا مركزية النظام الداخلي في العملية التعليمية وأهميته فيها، وال شك في أن أثر غيابه في الشمال 

السوري انعكس بصورة واضحة في وضع املعلمين واملدرسين في أدائهم التربوي.  

       وأولــى نتائــج غيــاب النظــام الداخلــي فــي الــكادر التعليمــي عــدم التفرقــة بيــن الشــرائح التربويــة املعروفــة، إذ يتــم 
التعامــل مــع كل مــن يعمــل فــي الحقــل التدري�ضــي مــن حاملــي الشــهادة الثانويــة، وخريجــي معاهــد دار املعلميــن ) 
وهــم املعلمــون(، وخريجــي الجامعــة باختصاصاتهــم املختلفــة، وخريجــي الدراســات العليــا ) وهــم املدرســون (- إن 
 واحًدا، ومن دون إعطاء كل ذي حق حقه من أهل الكفاية والخبرة التعليمية، فاألمر ال يقتصر 

ً
وجدوا - تعامال

علــى األجــور الشــهرية فحســب، وإنمــا يشــمل أيًضــا مســائل تربويــة أخــرى مــن مثــل النصــاب املدر�ضــي بيــن املعلميــن 
 جوهرًيــا فــي ســير العمليــة التعليميــة فــي مناطــق الشــمال الســوري.

ً
واملدرســين، و ُيعــد هــذا خلــال



19

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 اإلداريــة املزاجيــة 
ُ
     وبحســب مــا يبيــن الشــكل أعــاله، فمــن نتائــج الغيــاب الكامــل للنظــام الداخلــي املعاملــة

للمعلميــن واملدرســين، وانتشــار ظاهــرة العالقــات الشــخصية فــي التعامــل مــع قضاياهــم ومشــكالتهم التربويــة 
 علــى التهديــد بطردهــم أو فصلهــم مــن العمليــة التعليميــة نهائًيــا فــي حــال عــدم اتفاقهــم مــع املــزاج 

ً
واإلداريــة، فضــال

السيا�ضــي والفكــري لهــذا املســؤول اإلداري التربــوي أو ذاك، ويجــري هــذا كلــه فمــن دون وجــود نقابــة فاعلــة 
وناشطة للمعلمين31 تصون حقوقهم، وتدافع عنها، فهذه األخيرة، أي نقابة املعلمين، منظمة ضعيفة ال تقوم 
بالــدور املنــوط بهــا، وال بوظيفتهــا األســاس فــي مســاعدة املعلميــن فــي حــّل مشــكالتهم، والتعبيــر عــن أنفســهم مــن 
خاللهــا، والدفــاع عــن حقوقهــم واملطالبــة بهــا، فهــي بدورهــا تعانــي مشــكالت ترتبــط بطبيعــة عملهــا وحضورهــا 

ونشــاطها فــي الشــمال الســوري.

31.   نشــري هنــا إىل محاولــة بعــض املعلمــني املقيمــني يف تركيــا تأســيس نقابــة متثلهــم يف تركيــا يف عــام 2015م، وقــد انتــرشت يف بعــض املــدن الركيــة، وحاولــت أن 

تقيــم عاقــات مــع نقابــات املعلمــني الركيــة، ووصلــت إىل الداخــل الســوري يف املناطــق املحــررة، إال أن هــذه النقابــة مل يســمح لهــا بالعمــل يف مناطــق الشــامل الســوري 

اعــزاز والبــاب وغريهــام. 
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خامًسا: مشكالت الطالب 

      ليــس الطالــب أحــد أهــم العناصــر األربعــة فــي العمليــة التعليميــة فقــط، إنمــا هــو هــدف هــذه العمليــة وغايتهــا، 
فحّق التعليم أضحى اليوم جزًءا رئيًســا من شــرعة حقوق اإلنســان الدولية، ولكّل شــخص الحق في التعليم32، 
األمــر الــذي أدى إلــى تحــول هــذا الحــق إلــى مفهــوم عالمــّي يــوازي حــّق الحيــاة. وقــد تضمنــت املواثيــق الدوليــة هــذا 
الحق، وأكدت ضرورته في حال الحرب والطوارئ كما في حال السلم، وذلك إليمانها بدور التعليم وفاعليته في 

حيــاة اإلنســان االجتماعيــة والسياســية والتربويــة وغيرهــا.

     تركــت الحــرب الســورية أثرهــا الواضــح فــي تعليــم الســوريين عموًمــا، وفــي طــالب هــذه املنطقــة خصوًصــا، 
 بالجديــة الكافيــة منــذ تحريرهــا مــن الحكــم األســدي، إذ عانــى الطــالب فــي زمــن حكــم 

َ
فالتعليــم فيهــا لــم يحــظ

املعارضــة الســورية هــذه املنطقــة )اعــزاز والبــاب وجرابلــس( نقــَص اإلمكانــات املوظفــة فــي التعليــم، ومشــكلة 
املناهــج الدراســية واملدرســين وجديــة اإلدارة التربويــة فــي تعليمهــم، فُحــرم بذلــك جــزء مــن أبنــاء هــذا الجيــل مــن 

التعليــم، ثــم جــاءت داعــش وأغلقــت املــدراس نهائًيــا فــي زمــن حكمهــا.

      أمــا فــي عفريــن فقــد فرضــت قــوات مــا يســمى بالحمايــة الكرديــة علــى الطــالب الســوريين املناهــج كاملــة باللغــة 
 إلــى العلــوم والتربيــة الدينيــة وغيرهــا33. 

ً
الكرديــة مــن التاريــخ والجغرافيــا وصــوال

بعد انتهاء األعمال العسكرية )درع الفرات وغصن الزيتون( بدأ العمل على افتتاح املدارس للمراحل الدراسية 
كافــة، وتعييــن املدرســين، وإصــالح املــدارس املدمــرة، عبــر العمــل علــى تشــجيع الطــالب علــى االلتحــاق باملــدارس 
املفتتحــة، والذيــن وصــل عددهــم إلــى نحــو 250000 طالــب. والســؤال الــذي يواجهنــا هنــا هــو: مــا حــال الطــالب فــي 
املنطقــة؟ ومــا املشــكالت التــي يواجهونهــا؟ ومــا املعوقــات التــي تقــف أمــام تعليمهــم تعليمًيــا حقيقًيــا، يســتفاد منــه 

فــي حياتهــم االجتماعيــة والفكريــة والصحيــة والتعليميــة التربويــة؟ 

1. مشكلة التسرب املدر�ضي	 
ُيعّبــر التســرب املدر�ضــي تعبيــًرا حقيقًيــا عــن أزمــة التعليــم فــي مناطــق الشــمال الســوري، وتؤثــر عوامــل عــدة فــي  	

تفاقــم هــذه املشــكلة الخطــرة التــي تهــدد حاضــر العمليــة التعليميــة ومســتقبلها: 

العامل القتصاديأ. 

      يعــد العامــل االقتصــادي العامــل األهــم فــي ظاهــرة التســرب املدر�ضــي فــي مناطــق الشــمال الســوري، فالعالقــة 
لزوميــة بيــن التســرب املدر�ضــي والعامــل االقتصــادي، فســوء الوضــع االقتصــادي يزيــد التســرب املدر�ضــي ويؤثــر 

فيــه بالضــرورة.

      ويعود سوء األوضاع االقتصادية في مناطق الشمال السوري )عفرين واعزاز والباب وجرابلس( إلى عوامل 
عدة، أولها أنها كانت ساحة حرب دارت على ثراها كثير من املعارك بين الجيش الحر والنظام األسدي، ثم بين 

الجيش الحر وداعش، والجيش الحر ووحدات حماية الشعب الكردية، 

32.   اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان، األمم املتحدة، املادة 26.

33.   راجع: فدوى حسني، »الوضع التعليمي يف شامل سورية يف ظل اإلدارة الذاتية«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، 2017، ص10 وما بعدها. 
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      لــذا فمــن الطبيعــي أن تحكــم املنطقــة باقتصــاد الحــرب، وأن يتــرك أثــره الواضــح فــي ظاهــرة التســرب املدر�ضــي 
الــذي يهــدد اســتقرار العمليــة التعليميــة واســتمرارها، ومســتقبلها. 

      ومن العوامل التي فاقمت ســوء الوضع االقتصادي انحســار مناطق ســيطرة املعارضة وتقلصها إلى منطقة 
صغيــرة محاصــرة مــن األطــراف كلهــا، مــا عــدا الجهــة التركيــة قياًســا باملناطــق الجغرافيــة الواســعة التــي كانــت 

  .
ً

تســيطر عليهــا عــام 2014م مثــال

     وثانيهــا الطبيعــة الزراعيــة للمنطقــة، إذ تعتمــد هــذه املناطــق األربــع علــى االقتصــاد الزراعــي وتخلــو مــن 
االقتصاد الصناعي، ألنها مدن صغيرة، فنتيجة للوضع االقتصادي املتردي كان من الطبيعي أن تنتشر ظاهرة 
عمالــة األطفــال فــي امليــدان الزراعــي كثيــًرا، خصوًصــا أن بعــض الطــالب يعيــل أســرته كمــا هــو األمــر لــدى أبنــاء 
الشــهداء أو أبنــاء إصابــات الحــرب ، فــي ظــل غيــاب الرعايــة والدعــم املــادي الخــاص بهــذه الحــاالت الحرجــة املتأثرة 
 عن الحاجات والنفقات املدرسية املتنوعة التي ال يقوى الطالب أو أسرته على دفعها، 

ً
مباشرة بالحرب، فضال

خصوًصا أن بعض القرى البلدات ال تتوافر فيها مدارس ثانوية أو إعدادية نتيجة للتسرب املدر�ضي الكبير الذي 
تسبب بإغالق املدارس الثانوية أو اإلعدادية وإلحاقها بمدارس أخرى في مراكز سكانية أكبر في مراكز النواحي أو     

املناطــق، فيضطــر الطالــب إلــى االلتحــاق بمــدارس بعيــدة عــن قريتــه تكلفــه أعبــاء ماديــة إضافيــة. 

 علــى انتشــار البطالــة بيــن الكبــار وتدنــي األجــور، 
ً

     هــذه القضايــا آنفــة الذكــر ذات الجــذر االقتصــادي، فضــال
تدفع بمجملها الطالب إلى التسرب املدر�ضي الكبير وتحرمهم من حقهم املقدس في الحصول على التعليم اآلمن 

واملســتقر. 

امتحان القبول الجامعي )YÖS(ب. 

       ُيعد االلتحاق بالكليات الجامعية واملعاهد املتوسطة طموًحا مشروًعا لخريجي املدارس الثانوية في الشمال 
السوري، وفي مقدمة تلك الجامعات يأتي التسجيل في الفروع الجامعية التركية، من مثل جامعة غازي عنتاب 
الحكوميــة، علــى الرغــم مــن وجــود جامعــات أخــرى مثــل جامعــة حلــب الحــرة، وجامعــة الشــام الدوليــة، وجامعــة 
باشاك شهير وغيرها، إال أن هذه الجامعات تعاني مشكلة االعتراف القانوني بها في تركيا وفي غيرها من البلدان. 

وقد افتتحت جامعة غازي عنتاب ثالث كليات جامعية في هذه املنطقة: كلية االقتصاد )بأقسامها املختلفة(       
فــي البــاب، وكليــة العلــوم اإلســالمية فــي اعــزاز وكليــة التربيــة )بأقســامها املختلفــة( فــي عفريــن، وتســعة معاهــد فــي 

جرابلــس تســتجيب فــي عمومهــا ملتطلبــات املنطقــة التعليميــة وحاجاتهــا. 

      وعلــى الرغــم مــن األهميــة الكبــرى الفتتــاح هــذه الكليــات واملعاهــد، فــإن هنــاك صعوبــات كثيــرة تواجــه خريجــي 
املــدراس الثانويــة، وهــي أن شــروط القبــول الجامعيــة تتطلــب الحصــول علــى الشــهادة الثانويــة، واألهــم منهــا هــو 
امتحــان اليــوس )YÖS( الــذي تقيمــه الجامعــات التركيــة للمتقدميــن إليهــا مــن األجانــب فــي داخــل تركيــا وخارجهــا، 
ويحتــوي هــذا االمتحــان علــى أســئلة تتعلــق بالرياضيــات واختبــارات الــذكاء واملنطــق والهندســة، وألن موضوعــات 
االمتحــان هــذه ال تنــال حقهــا فــي الخطــة التعليميــة فــي هــذه املنطقــة، فــإن الطــالب الراغبيــن بااللتحــاق بالحيــاة 
الجامعية يجدون أنفسهم مجبرين على الدروس الخاصة بهذا االمتحان، واملشكلة أن هذه الدروس الخاصة ال 
تتوفر إال في التجمعات السكانية الكبيرة، مثل: الباب وجرابلس واعزاز، وهذا ما يحرم الطالب الذين يقطنون 
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فــي ريــف هــذه املناطــق مــن االلتحــاق بالــدروس الخاصــة بســبب مشــكالت األمــن والســالمة وصعوبــات التنقــل، 
 عــن التكاليــف املاليــة الباهظــة لقــاء هــذه الــدروس الخصوصيــة، والتــي يعجــز عــن دفعهــا كثيــر مــن الطــالب 

ً
فضــال

فــي هــذه املنطقــة، وهــذا مــا يشــكل فــي مجموعــه ســبًبا إضافًيــا للتســرب املدر�ضــي فــي منطقــة الشــمال الســوري. 

 التهجير والنزوح	. 

      دارت معــارك كثيــرة علــى أرض هــذه املنطقــة )اعــزاز وعفريــن والبــاب وجرابلــس( ســواء مــع النظــام األســدي أو 
مــع داعــش أو مــع مــا يســمى قــوات الحمايــة الكرديــة، ومــا رافقهــا مــن تهجيــر ونــزوح للمواطنيــن إلــى أمكنــة بعيــدة 
ــر فــي العمليــة 

ّ
عــن القتــال فــي داخــل  ســورية وخارجهــا، فــكان مــن الصعــب الوصــول إلــى تعليــم آمــن ومســتقر، وأث

التعليميــة بعــد انتهــاء عملتــي »درع الفــرات« و«غصــن الزيتــون«، انتشــار املخيمــات التــي يــأوي إليهــا املهجــرون مــن 
ريــف دمشــق وحمــص وديــر الــزور، مــا اســتدعى إنشــاء مديريــة للتربيــة والتعليــم فــي اعــزاز اســمها مديريــة تربيــة 

املخيمــات، تهتــم بشــؤون التعليــم والتربيــة فــي مخيمــات منطقــة اعــزاز. 

       إن النــزوح املتكــرر، واقتــالع النــاس وتهجيرهــم مــن أمكنــة ســكنهم، ووجودهــم فــي مخيمــات ال تقــي بــرد الشــتاء 
وال حــر الصيــف، يهــدد جديــة التعليــم، ويــؤدي إلــى تراجــع أهميتــه فــي حياتهــم املريــرة، ويدفــع بأعــداد كبيــرة مــن 

الطــالب إلــى التســرب املدر�ضــي، لشــعورهم بعــدم جــدواه وجديتــه فــي ظــل حياتهــم غيــر املســتقرة.
   

ا وكالًما مثالًيا في ظل األوضاع السابقة 
ً
      ال شك في أن الحديث عن التعليم اإللزامي في هذه املنطقة يبدو ترف

 على الغياب الكامل للنظام الداخلي الذي يحدد طبيعة التعليم اإللزامي وآليات 
ً

التي تحدثنا عنها أعاله، فضال
تنفيــذه، وغيــاب الســلطة التنفيذيــة للقــرارات فــي أوقــات الحــرب أو الطــوارئ التــي تعيشــها هــذه املنطقــة منــذ أكثــر 

مــن ثماني ســنوات. 

2. التعليم وتجاهل آثار الحرب السورية	 
      رأينا ســابًقا كيف أن املناهج الدراســية التي يدرســها طالبنا ال تتمثل فيها القيم الثورية األساســية في الحرية 
والكرامة والعدالة، وهي بذلك تتجاهل آثار الحرب الســورية وال تســتجيب الســتحقاقاتها الفكرية واالجتماعية 
واملاديــة وغيرهــا، )مناهــج طبيعيــة وال ترتبــط بالحــرب(. وأكدنــا أن هــذه املناهــج الدراســية ال تفيــد مــن أي تجــارب 

ســابقة وخصوًصــا التجــارب األمميــة ونقصــد بهــا معاييــر الحــد األدنــى للتعليــم فــي ظــل الكــوارث والطــوارئ. 

      وتخلــو برامــج العمليــة التعليميــة فــي الشــمال الســوري مــن أي برامــج نفســية تســتهدف املصابيــن مــن الطــالب 
بالصدمــات النفســية ومــا بعدهــا وانعكاســاتها ســلوكًيا، مثــل: الخــوف والفــزع والتوتــر الشــديد، نتيجــة لألعمــال 
الحربيــة واملشــاهد اإلجراميــة الداميــة التــي عاشــوها مباشــرة مــع آلــة القتــل األســدية، أو مشــاهد الذبــح والقتــل 
املباشــر التــي رأوهــا بــأم أعينهــم فــي املناطــق التــي تســيطر داعــش، أو مكافحــة آثــار األفــكار العنفيــة الراديكاليــة 
 

ً
)التطــرف الدينــي أو القومــي( ملــن عــاش تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش ومــا يســمى بقــوات الحمايــة الكرديــة، فضــال
عــن الضغــوط النفســية التــي يــرزح تحتهــا األطفــال نتيجــة أوضــاع أســرهم الســيئة أو تلــك املشــاعر النفســية 
السلبية النابعة من تهجيرهم القسري واقتالعهم من منازلهم والسكن في مخيمات مؤقتة ذات أوضاع كارثية. 
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       ال شك في أن املؤسسة التعليمية أو املدرسة ليست مصًحا أو عيادة نفسية، حتى نحملها مسؤولية مواجهة  
آثار هذه املشكالت النفسية كلها، فما نريد توكيده فقط مسؤولية املؤسسة التعليمية ودورها في مواجهة آثار 
الحرب النفسية، وتحديًدا أثر الصدمات النفسية وما بعدها وانعكاساتها في تكوين شخصية الطالب التربوية 
والنفســية مثــل العنــف والتنمــر املدر�ضــي وغيــر ذلــك مــن املشــكالت النفســية الناجمــة الحــرب الســورية الدائــرة 

منــذ ثمانــي ســنوات. 

     وتخلــو كذلــك خطــط العمليــة التعليميــة مــن برامــج التكيــف االجتماعــي – املدر�ضــي للطــالب املهجريــن قســرًيا 
مــن  املناطــق الســورية كلهــا، وتأقلمهــم مــع األحــوال الجديــدة. 
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سادًسا: مشكالت اإلدارة املدرسية

      تعمــل اإلدارة املدرســية بوصفهــا إحــدى أركان العمليــة التعليميــة األســاس علــى تنفيــذ السياســات والقوانيــن 
الخاصــة التــي تحددهــا اإلدارة التربويــة، والتــي تخــص العناصــر التعليميــة التــي ذكرناهــا آنًفــا )الطالــب واملعلــم 

واملناهــج الدراســية(. فمــا طبيعــة اإلدارة املدرســية فــي الشــمال الســوري؟ ومــا املشــكالت التــي تعيــق عملهــا؟ 

     بعد انتهاء األعمال العسكرية املتعددة في منطقة الشمال السوري، وإعادة فتح املدارس فيه، عملت اإلدارة 
املدرسية على إعادة الحياة املدرسية، وتفعليها من خالل تشجيع الطالب على االلتحاق باملدرسة، وتنظيم سير 
العمليــة التعليميــة وفــق اإلمكانــات املتاحــة لهــا فــي منطقــة عاشــت حروًبــا عــدة، ومــا أفــرزت مــن مشــكالت تتعلــق 
بالتســرب املدر�ضــي، ووجــود املخيمــات ونقــص املــدارس املؤهلــة الســتقبال الطــالب، ونقــص الكتــب املدرســية 
وغيرهــا مــن املشــكالت التــي أتينــا علــى ذكرهــا آنًفــا، والتــي تعيــق طمــوح اإلدارة املدرســية فــي إعــادة بنــاء العمليــة 

التعليميــة مــن جديــد. 

      أولــى املشــكالت التــي تعانيهــا اإلدارة املدرســية هــي غيــاب الناظــم اإلداري والقانــوي الــذي يضبــط ســير العمليــة 
التعليميــة داخــل املــدارس، ونقصــد غيــاب النظــام الداخلــي الــذي تأثــر اإلدارة املدرســية علــى نحــو بالــغ، فاألخيــرة 
تقــف عاجــزة أمــام تنظيــم كل مــا يتعلــق بشــؤون املدرســين إدارًيــا وقانونًيــا، مــن مكافأتهــم علــى اإلنجــاز املتميــز إلــى 
 إلى إجازتهم 

ً
عقوباتهم على عدم االنضباط بالقواعد اإلدارية والتربوية، وساعات دوامهم والتزامهم بها، وصوال

املختلفــة أو تكليفهــم بتدريــس املــواد املتخصصيــن بهــا. 

     ومــن مشــكالت اإلدارة املدرســية - نتيجــة غيــاب النظــام الداخلــي - عجزهــا عــن تنظيــم كل مــا يتعلــق بشــؤون 
الطــالب إدارًيــا وقانونًيــا، نعنــي هنــا مــا يحــدد عالقتهــم بأســاتذتهم والتزامهــم أو تســربهم املدر�ضــي وحتــى عالقتهــم 

بــاإلدارة املدرســية ذاتهــا.
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ً
يضــاف إلــى مــا يســبق اإلدارة املدرســية فــي الشــمال الســوري )اعــزاز وعفريــن وجرابلــس والبــاب( تعانــي نقًصــا

شديًدا في الوسائل التعليمية الكالسيكية األساسية، مثل املجسمات والخرائط الجغرافية والرسوم البيانية، 
 على عوز الوسائل التعليمية الحديثة، مثل املخابر والحواسيب وملحقاتها، واألجهزة السمعية والبصرية 

ً
فضال

وغيرهــا. 
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سابًعا: التوصيات واملقترحات

      بناء على أهمية النتائج التي توصل إليها هذا البحث ذو الطبيعة االستكشافية، يمكن تقديم مجموعة من 
املقترحــات والتوصيــات نجملهــا فــي ما يأتي:

1. العمل على إنشاء إدارة تعليمية تربوية مركزية واحدة، تدير العملية التعليمية في منطقة الشمال السوري 
)اعــزاز وعفريــن وجرابلــس والبــاب(، وتحويــل مديريــات التربيــة فــي هــذه املناطــق إلــى مجمعــات تربويــة أو مكاتــب 
تعليميــة، تتبــع لهــذه اإلدارة املركزيــة التــي تحــدد السياســة التعليميــة لهــذه املنطقــة، وتســتجيب ملتطلباتهــا 
املتنوعة. وتكون هذه اإلدارة مســؤولة عن إصدار تقرير نصف ســنوي عن واقع التعليم في املجمعات التربوية، 

تقريــٍر يتــاح للباحثيــن واملهتميــن واملعنييــن.

2. العمــل اإلدارة التربويــة املركزيــة علــى وضــع نظــام داخلــي للتعليــم، يتضمــن القوانيــن اإلداريــة والتربويــة الالزمــة 
لضبــط ســير العمليــة التعليميــة وتنظيمهــا، كــي تنهــض بمهماتهــا الوطنيــة واالجتماعيــة واملســتقبلية. 

3. العمل على تغيير املناهج الدراسية الحالية ذات البنية االستبدادية، وإيجاد كتب مدرسية جديدة تستجيب 
ملتطلبــات الواقــع الجديــد، وحاجــات املتعلــم فــي هــذه املنطقــة إلــى مواجهــة آثــار كارثــة الحــرب الســورية، مســتفيدة 

من التجارب األممية، وخصوًصا تجارب اليونسكو للتعليم في ظل الطوارئ والحرب والكوارث. 

4. تضمين العملية التعليمية في منطقة الشــمال الســوري برامج تســتهدف معالجة األفكار الراديكالية العنفية 
التي تســربت إلى فكر الطفولة أو الشــباب في أيام ســيطرة تنظيم داعش أو ما يســمى بقوات الحماية الكردية. 

5. العمــل علــى تأميــن الكتــب املدرســية للطــالب جميعهــم، وفــي املراحــل التعليميــة كلهــا؛ ألن نقصهــا يهــدد جديــة 
العمليــة التعليميــة، وهــو الــذي يشــكل ســبًبا إضافًيــا فــي التســرب املدر�ضــي الكبيــر.  

6. العمل على إيجاد منح دراسية تشجيعية خاصة بالتعليم ما قبل الجامعي34، وتقديم معونات مالية للطالب 
الذيــن يعانــون أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، مثــل: أبنــاء الشــهداء واملصابيــن وأبنــاء املهجريــن وغيرهــم؛ فالعامــل 

االقتصــادي واحــد مــن أهــم عوامــل هــذا التســرب املدر�ضــي. 

7. تضمين العملية التعليمية في منطقة الشمال السوري برامج متنوعة تستهدف معالجة آثار الحرب الكارثية 
واألكثر خطًرا على شخصية األطفال ومستقبلهم، وهي برامج الدعم النف�ضي والصحة النفسية وبرامج التكيف 

االجتماعي.

8. تحســين األوضــاع االقتصاديــة للعامليــن فــي الحقــل التعليمــي، والعمــل علــى إقامــة دورات تربويــة للمعلميــن 
واملدرســين خاصــة بأصــول التدريــس ومهاراتــه وأدواتــه. 

9. العمــل علــى التنســيق مــع وزارة التربيــة فــي الحكومــة املؤقتــة، ألنهــا إحــدى املؤسســات الرســمية التــي تعبــر عــن 
جمهــور املعارضــة الســورية، وهــي التــي تقــع علــى عاتقهــا املســؤوليات األســاس فــي العمليــة التعليميــة.

34.   عــى غــرار مــا يقــدم يف تركيــا للطــاب يف املرحلــة املتوســطة والثانويــة مــن منــح تعليميــة ماليــة، يحصــل عليهــا الطــاب بعــد تجــاوز امتحــان تقيمــي، بــرشط 

مســتوى الدخــل املحــدود لــأرسة. 
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      باالســتناد إلــى نتائــج هــذه الدراســة االستكشــافية، التــي نعدهــا غيــر قابلــة للتعميــم، يمكــن للمهتميــن – مراكــز 
وأبحــاث – إجــراء مزيــد مــن البحــوث األكثــر دقــة أو األكثــر تقنيًنــا بعــد توفيــر الشــروط الضروريــة للبحــوث الكميــة، 

مــع محاولــة دعــم النتائــج الكميــة بدارســات كيفيــة متممــة ومكملــة للدراســات الكميــة. 
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ا: امللحقات؛ الخطط الدرسية للمراحل التعليمية في الشمال السوري
ً
ثامن

1. الخطة الدرسية للمرحلة البتدائية	 
الصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف األولاملادة

الصف 
الخامس

الصف 
السادس

444444لغة تركية1

444444لغة عربية2

333333لغة أجنبية3

444444رياضيات4

---332علم الحياة5

233---علوم اجتماعية6

3333--فنية7

111111دين وأخالق8

2222221موسيقا9

----32نشاطات حرة10

333322رياضة11

333333قرآن كريم12

11111-سيرة نبوية13

303030303030مجموع الحصص

2. الخطة الدرسية للمرحلة اإلعدادية	 
الصف التاسعالصف الثامنالصف السابعاملادة

444لغة تركية1

444لغة عربية2

222لغة أجنبية3

222دين وأخالق4

555رياضيات5

444علوم6

333علوم اجتماعية7

222التربية الفنية8

333قرآن كريم9

222سيرة10

333رياضة11

111موسيقا12

353535مجموع الحصص
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3. الخطة الدرسية للمرحلة الثانوية	 

الصف العاشراملادة
الصف الحادي 

عشر أدبي
الصف الحادي 

عشر علمي
الصف الثاني 

عشر أدبي
الصف الثاني 

عشر علمي

44444لغة تركية1

44444لغة عربية2

24242لغة أجنبية3

22222دين وأخالق4

42626رياضيات5

4-4-2فيزياء6

3-3-2كيمياء7

3-3-2أحياء8

-4-24تاريخ9

-4-24جغرافيا10

-4-24فلسفة11

11111التربية الفنية12

33333رياضة13

14
السيرة النبوية 

الشريفة
11111

22222رياضة15

3535353535مجموع الحصص
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