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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص الدراسة

أفضت الحرب السورية إلى تفريغ املجتمع السوري من كثير من كوادره ونخبه التعليمية واملهنية – 1
بآن مًعا، ومع االستنزاف الكبير في القطاع التعليمي والصحي والهند�صي، يخسر املجتمع السوري أهم 
 إلعادة البناء واإلنتاج، ومع خسارة اليد املاهرة 

ً
مفاتيح التنمية بفقدانه رأس املال البشري األكثر تأهيل

واملدربة فإنه يفقد الركيزة األساسية في عمليات اإلنتاج العتمادها الرئي�صي على وجوده. وتأتي الخسارة 
املعنوية والثقافية إلى جانب الخسارة االقتصادية بفقدان اليد الخبيرة واملدربة في املهن والحرف اليدوية 
املتصلة بالتراث ليشكل فقدها خسارة للتراث اإلنساني واملحلي بما تمتلك من أصالة وغنى بصري وفني، 

وبما تختزن من عوامل الهوية املحلية ومكوناتها التاريخية.

انهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عدد الكادر التدري�صي املؤهل، وانعدام حوافز العملية – 2
التعليمية وضبابية أهدافها، إضافة إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين املؤهلين للدراسة 
حالًيا، سيضع مصير جيل كامل في مهب املجهول. إن كارثة التعليم هي كارثة مزدوجة بمساريها الفردي 
واملجتمعي، وهي من الكوارث التي تترك آثاًرا مديدة وتمتد إلى أجيال الحقة ملا يترتب عليها من تبعات 

اقتصادية واجتماعية ونفسية على املديين القصير واملتوسط، وربما على املدى الطويل أيًضا.

 كانت املناهج الدراسية إحدى املؤشرات األيديولوجية الدالة على هوية الصراع في سورية،  – 
بالنسبة إلى كل طرف من أطراف الصراع. ففي املناطق التي يسيطر عليها ما يسمى بـ )اإلدارة الذاتية( 
 وجذرًيا للمراحل الدراسية كافة، واعتمدت فرض فكرها وسياساتها 

ً
غيرت املناهج الدراسية تغييًرا كامل

للمناهج التعليمية استناًدا إلى األيديولوجيا بشكل صارخ، من خلل االهتداء بفلسفة عبد هللا أوجلن 
بوصفه قائًدا للشعب الكردي.

وأدرك النظام السوري أهمية املناهج الدراسية ودورها في الترويج للبروباغاندا الخاصة به، فأحدثت 
رت املناهج منذ 2016-2017 بشكل  وزارة التربية 2015 املركز الوطني لتطوير املناهج التعليمية. وقد غّيِ
يتوافق مع تلقين الجيل الجديد الخضوع الطوعي تحسًبا لخروجهم من سلطة النظام الدكتاتورية كما 

حدث في 2011.

واتسمت املناهج التعليمية للمناطق الخارجة على سيطرة النظام باإلرباك بعد فشلها في تقديم منهاج 
جديد مخالف ملنهاج النظام، فاكتفت بحذف كل ما يتعلق برموز النظام وبعض املغالطات التاريخية. 

أما تنظيم داعش فقد كان التعليم بالنسبة إليه نهًجا لتنشئة جيل متطرف وراديكالي، قبل سقوطه.

أفضت الحرب إلى تأكل القطاع الطبي وتراجع الرعاية الطبية بشكل كبير، وبخاصة لدى – 4
الجهات العامة. ومع تراجع مستويات الدخل وانتشار الفقر يتعذر على األفراد الحصول على الرعاية 
الطبية اللزمة وعلى مقوماتها الغذائية، وتتعذر عليهم الوقاية من املخاطر املترتبة على انهيار القطاع 
الصحي، ومن أهمها مخاطر األوبئة حتى القديمة منها، والجديدة أيًضا، كما في وباء كوفيدا-19، كورونا 
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الذي حصد مزيًدا من األرواح، في ظل صمت وتضليل إحصائي من النظام.

ويدفع االنهيار الصحي مزيًدا من الشرائح واألفراد إلى الحاجة امللحة والفورية إلى الرعاية الطبية 
الخاصة، وغير املتوفرة حالًيا، وغالًبا ما تكون أدنى من املطلوب عند توفرها، وتشمل أصحاب اإلعاقات 
واألطفال تحت سن الخامسة، وأصحاب األمراض املزمنة ليشكل مجموعهم ما يزيد على ثلث الشعب 

السوري حالًيا.

شكل انخفاض الدعم الخارجي والداخلي عبًئا كبيًرا على املواطنين السوريين، في ظل اقتصاد – 5
مشلول ومدمر، وخاضع لسيطرة أمراء الحرب كلًيا، ونجم انخفاض الدعم عن مزيج من تراجع االهتمام 
الدولي بالقضية السورية، وعن سلوك النظام الساعي إلى االستئثار بتلك املساعدات وتجييرها ملصلحة 
حربه، وإطالة أمد بقائه في السلطة, وترافق انخفاض الدعم املقدم للشعب السوري مع انخفاض 
مماثل في دعم حلفاء النظام له ألسباب متعددة يتعلق بعضها بابتزازه للحصول على مكاسب إضافية، 
ويتعلق بعضها اآلخر بأوضاعهم االقتصادية املتردية في ظل العقوبات الرادعة، وباألخص إيران. وأرخى 
انخفاض الدعم الخارجي بظلله على الشرائح األفقر وخصوًصا جمهور النازحين املتزايد عددًيا بفعل 
العمليات العسكرية، وأرخى بظلله على شبكات الدعم الداخلية املمولة من الخارج التي كانت تساهم 

جزئًيا في تغطية من االحتياجات اإلنسانية تتسع مع ارتفاع نسب الفقر العامة.

 بسبب أزمته االقتصادية الخانقة، وطبيعة سياساته املحكومة من أمراء الحرب سعى النظام  – 
إلى التخفف من أعباء الدعم املوجودة تاريخًيا، فقلصها وعكس مخرجاتها برفع األسعار ليمول نفقات 
الحكومة والنظام من جيوب الناس وعلى حساب خبزهم اليومي بوصفه آخر موضوعات الدعم، وعلى 

حساب حاجاتهم اإلنسانية التي باتت دون الحد األدنى بكثير. 

أفضت حالة اإلحباط املنتشرة في سورية اآلن إلى إضعاف املجتمع ككل، وقد أفقده املآل الذي – 7
وصلت إليه األحداث الثقة في حصول عملية التغيير السياسية التي من املفترض أن تعيد إلى املجتمع 

نبضه وتضع آليات عادة بناء إنقاذية شاملة للنهوض باملجتمع والفرد مًعا.
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الفصل األول
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انهيار قطاع التعليم

: خسارة الكادر التعليمي واملنهي
ً

أوال

أدت الحرب السورية إلى تردي قطاعات الدولة ومؤسساتها كافة، تزامًنا مع سياسة العنف املتزايد من 
جانب النظام، وتسارع األحداث لتتطور إلى )الحرب السورية(. ومن هذه القطاعات كان القطاع التعليمي 
والقطاع املنهي. وعلى الرغم من أننا نستطيع الحديث عن مشاركة الطلب واملعلمين وأساتذة الجامعات 
السورية في الحراك الثوري، ما سبب الطرد واالعتقال واملوت أو الهجرة خارج سورية؛ لكننا باملقابل ال 
نستطيع الحديث عن )قطاع منهي( له خصائصه ومشاركته، أو عدمها، في الحراك، ما أدى إلى خروجه من 
سورية. ففي ظل عدم وجود نقابات واتحادات مهنية مستقلة، ال نستطيع الجزم بأن املشاركة في الحراك 
كان سبًبا لهجرة املهنيين، لكننا نستطيع القول -على أقل تقدير- يحتاج أصحاب العمل واملهن املختلفة إلى 

سوق مستقرة للعمل واإلنتاج وهو الذي انتهى فعلًيا مع بداية 2012.

هجرة الكفاءات والكوادر التعليمية– 1

2011، فخرجوا في  لعب طلب الجامعات السورية دورا مهًما في الحراك الثوري منذ آذار/ مارس 
التظاهرات وعملوا صحافيين ناشطين لنقل أخبار ما يجري في سورية. واعتقل النظام السوري ما ال يقل 

عن 35 ألف طالب وطالبة.

قمع النظام الحراك الطلبي عبر أجهزته األمنية في الجامعة املتمثلة بـ )االتحاد الوطني لطلبة سورية(، 
وهي مؤسسة بعثية تضم في صفوفها مخبرين من الطلب، وتضم عناصر أمن ومخابرات وشبيحة. وهناك 
دوا ملراقبة الطلب وزملئهم الدكاترة كذلك، وقاموا بدور رئيس في قمع الحراك  بعض الدكاترة الذين جّنِ

داخل حرم الجامعة عن طريق تسليم املعارضين إلى الجهات األمنية. )1)

وبسبب مشاركتهم في الحراك الثوري وتنظيم التظاهرات والتواصل مع وكاالت األنباء والعمل اإلغاثي، 
ا من الطلب وارتكبت قوات النظام عمليات تخريب واسعة من خلل القصف 

ً
طردت إدارة الجامعة آالف

العشوائي أو املتعمد بحق املباني التعليمية الجامعية، فقد قِصف مبنى جامعة حلب بالصواريخ، وقِصفت 
كلية العمارة في دمشق. وتحولت بعض الجامعات إلى ثكنات عسكرية تحتوي بداخلها دبابات ومدرعات 
وجنود وشبيحة كما حصل في جامعة حمص في كلية الهندسة البتروكيمياوية. وحتى وزارة التعليم العالي 
ِصب قناصة على 

ُ
القريبة من مبنى القضاء العسكري ومبنى التلفزيون واملحاطة بكثير من األفرع األمنية ن

سطح مبناها، واقُتِحمت املباني الجامعية والسكن الجامعي وارتكبت عمليات قتل بحق الطلب املعارضين.

)1) - انتهاكات الحكومة السورية بحق الطلبة الجامعيين، الشبكة الaسورية لحقوق اإلنسان،2013.
http://sn4hr.org/arabic/201 20/07/انتهاكات-الحكومة-السورية-بحق-الطلبة-ا//

http://sn4hr.org/arabic/2013/07/20/انتهاكات-الحكومة-السورية-بحق-الطلبة-ا/
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لقد أجبرت النخب الفكرية والعلمية والفنية واملهنية السورية على الهجرة إلى خارج البلد، بسبب 
القمع املتزايد من جانب النظام وملحقته لهم. وقد ضمت موجات الهجرة إلى خارج سورية كثيًرا من األطباء 

واملهندسين والعلماء والفنانين وأساتذة الجامعات واملهنيين.

فمن بين أكثر من 900 ألف سوري استقروا في أملانيا حتى 2017، يوجد أكثر من 40 % من هؤالء من 
أصحاب املؤهلت العالية، إضافة إلى أعداد أقل اتجهت إلى بقية البلدان األوروبية والواليات املتحدة 

وكندا.)2)

استطلعت دراسة ملعهد بحوث العمال IABواملكتب االتحادي للهجرة واللجئين BAMF واملعهد األملاني 
للبحوث االقتصاديةDIW  برلين )الكفاية العلمية للجئين السوريين الذين تقدموا بطلبات للحصول على 
اللجوء في أملانيا ما بين 2013 و2016(، وخلصت إلى النتائج اآلتية: 40 % حاصلون على الشهادة الثانوية 
فما فوق.22.%حاصلون على الشهادة املتوسطة.21 % حاصلون على التعليم األسا�صي من دون شهادة.5 % 

ليس لديهم أي تحصيل علمي.)3)

على الرغم من صعوبة الحصول على أرقام وبيانات موثوقة بعد بدء الحرب السورية، تشير املعلومات 
املتوافرة لدى وزارة التعليم العالي إلى أن نسبة من ُعّدوا بحكم املستقيلين واملفصولين من الخدمة من 
أعضاء الهيئة التدريسية ال يتجاوز 16.3 %. لكن النزيف في فئتي األطباء واملهندسين كان األعلى، إذ كشف 
مصدر في نقابة أطباء ريف دمشق عن مغادرة 800 طبيب من أصل 2000 بسبب الحرب. وفي أملانيا وحدها 

لجأ إليها 5 آالف طبيب سوري حتى 2016.)4)

نقيب أطباء سورية قد كشف في وقت سابق أن األطباء املغادرين طوال مّدة األزمة قد تجاوز 7 آالف 
طبيب، منهم 382 من دمشق وحدها.)5)

الكفاءات تشكل إحدى أهم خصائص الهجرة الخارجية في سورية التي ُعمقت في  لقد أخذت هجرة 
مرحلة الحرب السورية، وازدادت حّدتها. وتشير الدراسات إلى أن نسبة السوريين املهاجرين الحاصلين على 

شهادة التعليم الجامعّي العالي تتجاوز 35 % من إجمالي املهاجرين.

في دراسة أعدها املعهد الوطني لإلدارة العامة )INA( حول انعكاسات هجرة الكوادر الوطنية ونزوحها 
على أداء قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، بينت النتائج أن هناك تناقًصا في األعداد اإلجمالية 

)2(  -https//:www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf

)3) - املكتب االتحادي للهجرة واللجئين BAMF، تحليل موجز، العدد رقم 4، 2016، ص 7.
https://2u.pw/Uc9Gk

)4( - https://2u.pw/gA0ZV

)5) - هجــرة الكفــاءات والعقــول الســورية، كريــم أبــو حــلوة، مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات، سلســلة دراســات تنمويــة، العــدد الرابــع، كانــون 
األول/ ديســمبر 2018.

https://2u.pw/NC lT

https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
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ألعضاء الهيئة التعليمية والفنية، مع تركز النقص في أعضاء الهيئة التعليمية والفنية للكليات النظرية، 
وأكثر الجامعات تأثًرا بالنقص اإلجمالي هما جامعتا دمشق والبعث، إذ تركز االنخفاض في الكليات النظرية 
بشكل يفوق االنخفاض في الكليات التطبيقية. كما تركز االنخفاض في جميع الكليات وكل الدرجات العلمية، 

وفي كل الجامعات بين الذكور.

أما بالنسبة إلى املراتب العلمية ألعضاء الهيئة التعليمية، فكانت مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد األكثر 
انخفاًضا. وقد وصلت نسبة النقص في جامعتي دمشق وحلب حتى 2016إلى 43.43 % في جامعة دمشق، 

و45.48 % في جامعة حلب.

شكل نقص أعضاء الهيئة التعليمية ألسباب )استقالة- بحكم املستقيل– إجازة من دون أجر – الندب 
– اإلعارة – التقاعد( نسبة 29.5 % من إجمالي الهيئة التعليمية حتى 2016. وشكلت نسبة )بحكم املستقيل 

منهم( 55.1 % من إجمالي النقص.)6)

إن صفة )بحكم املستقيل( تعني أمرين، إما أن عضو الهيئة التعليمية قد اعتقل )يحسب بحكم املستقيل 
ا فإنه يجد قرار فصله موجوًدا، أو أنه استطاع 

ً
بعد مرور 15 يوًما على غيابه(، وإذا خرج من املعتقل ساملـــ

الخروج من سورية تحسًبا ملسائلت أمنية قد تطاله.

ورأى باحثون من جامعة )كامبريدج(البريطانية أن التعليم العالي في )سورية( قد دّمرُه الصراع املستمر 
منذ أكثر من ثماني سنوات. إذ أعّدت مجموعة من الباحثين في منظمة )مجلس األكاديميين املعرضين 
للخطر( )كارا( البريطانية تقريًرا عن أثر الحرب في التعليم العالي في البلد، جاء فيه أن الجامعات السورية 

تعاني حالًيا هجرة العقول والفساد ونقص التمويل.

فقد أح�صى الباحثون نحو ألَفي متخصص جامعي غادروا البلد في خلل سنوات الحرب مع موجات 
اللجئين الخارجين من سورية. البحث الذي جرى إعداده بين 2017 و2018 ذكر أن الجامعات السورية 

تعاني الركود في مناهجها التعليمية ودماًرا في بعض املرافق الجامعية)7).

وخسر القطاع الصحي نسبة كبيرة من كوادره التي كانت أحد أسباب نقص الخدمات الطبية الحًقا، إذ 
مس الصيادلة أي 33 % و 20 % 

ُ
تشير التقديرات الصادرة عن النقابات املعنية إلى هجرة نحو ثلث األطباء، وخ

على التوالي.

)6) - املرجع السابق.

)7) - هجرة العقول تهدد قطاع التعليم العالي السوري.
https://golantimes.com/news/ 4298
https://2u.pw/ASY5 
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هذا التغير أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب بشكل كبير في سنوات الحرب من 623 
مواطًنا لكل طبيب عام 2010، إلى 730 مواطًنا لكّل طبيب عام 2015، ذلك بسبب الهجرة الواسعة لألطباء 
خارج سورية التي فاقت في معدالتها معدل هجرة السكان. األمر الذي يفّسر جزئًيا -إلى جانب ظروف الحرب 
األخرى- انخفاض معدل العمر املتوقع عند الوالدة بين الرجال والنساء، وهو مؤشر تنموي إجمالي يدلل على 
تراجع كل مكونات الحالة الصحية واملعيشية، بما في ذلك مستوى الخدمات الطبية ونوعيتها والوعي الصحي 

والغذاء واألمان وسواها.

يقّدر عدد األطباء، ومن مختلف التخصصات الذين غادروا وفق تقديرات دولية بـ) 17 ألف طبيب من 
أصل 30 ألف كانوا مسجلين في سورية في 2010( )8)، إضافة إلى 2250 طبيب أسنان. أما أساتذة الجامعات، 
ا، إلى جانب نحو 150 من حملة الدكتوراه الذين يعملون خارج 

ً
ومن مختلف الكليات، فقد بلغ 1220 أستاذ

الجامعة، أي في املؤسسات والوزارات املختلفة.

 من أطباء سورية باألعمال العنفية املتنوعة، فمن 
ً
وساهمت ظروف الحرب العنفية في خسارة 1 % تقريبا

أصل 923 كادًرا طبًيا جرت خسارتهم، بلغ عدد األطباء منهم 269 ضحية تنوعت أسباب وفاتهم من الرمي 
بالرصاص إلى اإلعدام امليداني واملوت بفعل القصف أو التفجير، وبفعل االعتقال واملوت تحت التعذيب. )9)

بينما يقّدر عدد املهندسين بـ 8521 مهندًسا على تنوع تخصصاتهم. ولعل الرقم األكبر بين حملة اإلجازة 
الجامعية تجاوز 21480 مجاًزا. إضافة إلى أعداد كبيرة جًدا من املوفدين السوريين إلى الجامعات العاملية 

للحصول على درجات املاجستير والدكتوراه. تقول اإلحصاءات إن نحو 70 % منهم ال يعودون إلى سورية. )10)

وفي بحث بعنوان )هجرة الكفاءات السورية(، كان أهم دافع التخاذ قرار الهجرة خارج سورية )في عينة 
الدراسة( يعود إلى انعدام األمن. )11)

هجرة أصحاب املهن والحرفيين– 2

شكل )املهنيون والحرفيون( على تنوع تخصصاتهم واختلفها، موقًعا مهًما في عجلة االقتصاد السوري 
والحياة اليومية كذلك، إذ يعّدون أصحاب مهن تقع بين املتخصصين )الذين تلقوا منهاًجا حرفًيا ومهنًيا( 

وبين العمال العاديين، وتقع منتجاتهم بين الجانبين الفني والخدمي بأسلوبها السوري املتوارث والعريق.

)8(  -https//:www.asianewslb.com?/page=article&id77457=

)9(  -https//:phr.org/our-work/resources/medical-personnel-are-targeted-in-syria?/lang=ar

)10) - هجــرة الكفــاءات والعقــول الســورية، كريــم أبــو حــلوة، مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات، سلســلة دراســات تنمويــة، العــدد الرابــع، كانــون 
األول/ ديســمبر 2018

)11) - هجرة الكفاءات السورية، الشفاء املصري، مركز بحوث للدارسات، 2018.
http://www.bohooth.org/index.php/research-item/1 1-sytravel

https://www.asianewslb.com/?page=article&id=77457
https://phr.org/our-work/resources/medical-personnel-are-targeted-in-syria/?lang=ar
http://www.bohooth.org/index.php/research-item/161-sytravel
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ويعد القطاع املنهي من أكثر القطاعات التي تغيب فيها البيانات الدقيقة حول هجرتهم إلى خارج سورية، 
سواء على صعيد النسبة واألرقام أم على صعيد توزعهم املنهي ومهاراتهم الحرفية التي يدخل فيها: املهن 
الحرة واألعمال اليدوية وكبار الحرفيين في مختلف مجاالت العمل )الشرقيات واألعمال اليدوية املاهرة 
والفضة  الذهب  وصياغة  والنحاسيات(،  واألرابيسك  واملوزاييك  الخشب  على  والنقش  والفسيفساء 
 عن مهن البناء ومستلزماتها اإلكسائية من أعمال 

ً
واملنسوجات )الدامسكو والبروكار( واملفروشات، فضل

النجارة والحدادة العربية والديكور واملفروشات، إضافة إلى اليد املاهرة في فنون الطبخ والحلويات، وإعداد 
املأكوالت الشعبية. 

وساهمت الظروف العنفية في تأكل رأس املال البشري عموًما، وفي قطاع الحرف واملهن اليدوية خصوًصا، 
ليرتفع إلى مستويات كبيرة فاقد الحرفيين السوريين؛ سواء العاملين منهم في مهن تتصل بالتراث املحلي، 
واملصنفة ضمن اليونسكو في مجال التراث العالمي، أم املتصلة بمهن صناعية وخدمية معاصرة بما فيها 

عمال الصيانة املنزلية وصيانة األدوات الكهربائية.

املهن ذات الطابع التراثيأ– 

خسرت سورية مع الحرب جزًءا كبيًرا من العمال املهرة في الحرف التراثية الخاصة بها التي كانت على 
 نقطة 

ً
الدوام جزًءا من الهوية الثقافية واملعرفية املتأصلة في املجتمع السوري، وهي مهن شكلت تاريخيا

جذب سياحية ومدخوالت تجارية مهمة ضمن االقتصاد السوري، ووفرت عدًدا من فرص العمل لأليدي 
املاهرة املرتبطة بها، وبتجارتها، ويمكن القول إن فاقد العمال املهرة في هذا القطاع بلغ مستويات تفوق 

القطاعات األخرى لألسباب اآلتية:

في  االقتصادي  النشاط  املباشرة على مجمل  بانعكاساته  السيا�صي واألمني،  - النعدام االستقرار 
ً

أوال
سورية ومن بينهم ضمًنا، أعمال الحرفيين وأصحاب املهن التراثية، فحّدت من قدرتهم على الحركة والتنقل، 
وسلطت عليهم سيف الخدمتين اإللزامية واالحتياطية مدًدا طويلة، وعرضتهم كغيرهم ملخاطر الخطف أو 

االعتقال، وشملتهم عمليات القصف املمنهج والعشوائي، وطالتهم عمليات النزوح القسري.

ثانًيا- أف�صى تراجع قطاع السياحة إلى درجات صفرية لخسارة أهم مورد لتلك املهن، وباألخص التحف 
والشرقيات والنحاسيات واملذهبات، واألعمال الصدفية، واملطرزات، والجلديات، واأللبسة الفولكلورية، 
وحرفة صناعة الحرير الطبيعي، وأعمال القش، وانعكس تقلص القوة الشرائية وضعف املستوى املعي�صي 
الداخلي وتراجع االستثمارات اإلنشائية والعقارية على قدرتهم التسويقية الرتباطها بالطابع الفني والتزييني 
وذلك من جراء استغناء الطبقتين الغنية والوسطى عن االقتناء أو القيام بأعمال تتصل بالبناء والديكور 
واملقتنيات التزيينية املصاحبة لها، كالنجارة العربية والخط العربي وأعمال الحجارين، وأعمال السيراميك 

والخزف.
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ا- انعكست قيود التجارة والعقوبات ومخاطر عمليات النقل البري على عمليات التصدير املحتملة، 
ً
ثالث

وعلى عمليات استيراد املواد اللزمة لبعض األعمال واملهن، األمر الذي أصاب تلك املهن بالجمود التام، 
ا عن 

ً
وحفز أصحابها املتبقين داخل البلد على الهجرة الخارجية إلى دول الجوار أو دول اللجوء البعيدة، بحث

استمرارهم واستمرار حرفهم.

وفيما تشير أرقام املكتب املركزي لإلحصاء في سورية، إلى أن االقتصاد خسر في خلل سنوات الحرب 
5 مليين عامل في القطاعين العام والخاص. )12) من دون تحديد قطاعاتهم أو مهاراتهم، تؤكد دراسة هجرة 
العقول والكفاءات املنشورة في )مداد( غياب املعلومات اإلحصائية عن قطاع األعمال املهنية واليدوية 
املاهرة وكبار الحرفيين في مختلف املجاالت، سواء في مستوى العدد املهاجر منها، أم في مستوى توزع املهن 

والصنائع واملهارات فيها )13)

وكشف تصريح لرئيس )اتحاد الحرفيين( في حكومة النظام )ياسين السيد حسن واقع املهن اليدوية، 
وظروف العاملين فيها(، يذكر أن القطاع الحرفي تعّرض إلى نقص كبير في اليد العاملة ذات الكفاءة نتيجة 
الحرب القاسية، فهناك من تعّرض للخطف والقتل أو إعاقات دائمة، إضافة إلى نخب من أصحاب الحرف 
السورية الذين هاجروا إلى دول عربية وأجنبية حيث تصل نسبتهم إلى 10 %. ويؤكد )حسن( أن هجرة 
الحرفيين السوريين إلى تلك الدول التي قّدمت كل التسهيلت، لتستقطب اليد العاملة السورية واالستفادة 
من خبراتها وحرفيتها في الصناعات التقليدية، كحرفة صياغة الذهب وصناعة الرخام والشرقيات والحلويات 

واألطعمة.  )14)

وفي املقابل أشارت تقارير دولية إلى هجرة 80 % من الحرفيين والعمال املهرة )15)،وبالنظر إلى خصوصيتهم 
جرى استقطابهم ومنحهم التسهيلت كافة القانونية واإلدارية في بعض الدول املضيفة، ودفعت تلك الدول 
باتجاه تدريب كوادر محلية لتأصيل تلك املهن في مجتمعاتها بما يعود عليها بالنفع املباشر من تشغيل يد 

عاملة محلية، ومن عوائد اقتصادية ناجمة عن تلبية الطلب املحلي والسياحي.

 وبحسب رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، فإن استقطابهم من بعض الدول تعدى انتظار 
 

ً
وصولهم إليها، حيث »تقوم بعض الدول ومنها األوروبية حالًيا بانتقاء النخبة من الحرفيين السوريين، فضل
عن الذين ذهبوا بأنفسهم إليها بعد أن بقي 90 % منهم هنا من دون عمل نتيجة األوضاع الحالية التي 

نعيشها منذ مّدة« )16).

)12) - املرجع السابق

)1 (  -https//:www.asianewslb.com?/page=article&id77457=

)14) - هجرة العقول والكفاءات، وجه آخر للمأساة السورية.
https://b2b-sy.com/news/5  00/

)15(  -http//:www.syriasteps.com/index.php?p&127=id115791=

)16) - املرجع السابق

https://www.asianewslb.com/?page=article&id=77457
http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=115791
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وأدى الفاقد الكبير في أعداد الحرفيين العاملين في املهن التراثية مع استمرار الظروف وغياب الدعم 
 إلى اندثارها أو وصول بعض آخر منها إلى حافة 

ً
الحقيقي والبرامج التنموية إلى غياب كثير من املهن وصوال

الزوال، ومنها صناعة البر وكار الدمشقي املعروف عاملًيا، واملستمر في دمشق منذ 1500 عام، وتدخل في 
صناعته مع الحرير الطبيعي خيوط الذهب والفضة، ويحتاج إنجاز متر القماش الواحد إلى 20 يوًما من 
العمل، وتشير تحذيرات شيخ كار في الفنون اليدوية إلى املصاعب التي تعانيها الحرف اليدوية، ومن أهمها 
غياب الحرفيين والنقص الشديد في املواد األولية التي جرت االستعاضة عن بعضها بمواد محلية، وحذر 
من خطر اندثار عدد من املهن كما حصل مع مهنة القباقيب وحرفة املقشات، وحرفة السروجي التي تصنع 
 أخرى بدأت بسرقة الحرف املهنية السورية لتضعها في تاريخها. 

ً
مستلزمات الحمير والخيل، ومحذًرا أن دوال

 .(17(

وأف�صى غياب البرامج اإلنمائية وعدم اهتمام النظام املنهار اقتصادًيا بهذه الثروة الثقافية واالقتصادية، 
إلى تراجع شديد بما تبقى منها ومن كوادرها داخل البلد، وأدى عجزه عن خلق الظروف الحقيقية إلنعاشها 
إلى مزيد من التقهقر، وفي محاوالت اندرجت بين التسول والدعاية، تعاونت وزارة السياحة السورية مع 
 20 اليونسكو دعما بقيمة  بالتراث، وقدمت  إلى إحياء املهن املرتبطة  اليونسكو إلطلق مبادرات تهدف 
ألف دوالر في 2017، ضمن خطة لتدريب عناصر جديدة على يد شيوخ الكار ملهن مثل )البروكار- الرسم 
السيف  املوزاييك-  الفسيفساء-  والزخرفة-  الرسم  الحرير-  الفخار  صناعة  القيشاني-  الخشب-  على 

الدمشقي- األيقونات البيزنطية- النحاسيات الشرقية- البسط اليدوية- النحت- الكروشيه()18(

وكانت وزارة السياحة في وارد استثمارها السيا�صي واملالي للواقع أطلقت مبادرات إعلمية متعددة بعيدة 
عن الفعل الحقيقي، وجهتها إلى املنظمات الدولية واألممية ومنها اليونسكو في 2015، وطالبت بالدعوة 
إلى إعلن دمشق مدينة مبدعة، وجاءت املبادرة الثانية في 2016 بعنوان )أنتمي( لدعم التراث اإلنساني 
ومقومات السياحة في سورية بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملنظمة اليونسكو في سورية، »وتقوم فكرة 
املبادرة على استثمار الرموز الوطنية والثقافية والروحية عبر تصميم أيقونات تراثية سياحية بأشكال عدة 
ذات دالالت تاريخية وتراثية وإنسانية ودينية ذات طابع سوري تطرح في دول عدة في الخارج بالتنسيق مع 
السفارات والجاليات واملنظمات الصديقة من أجل اقتنائها من جانب املغتربين السوريين وغيرهم ويعود 

ريعها لدعم التراث اإلنساني ومقومات السياحة في سورية”.)19)

وتلتها املبادرة الثالثة لضم حلب إلى املدن املبدعة في 2017، أما املبادرة الرابعة فجاءت بعنوان هديتك 
من سورية، بهدف تنشيط الحرف التراثية والصناعات التقليدية السورية والحفاظ عليها من االندثار، 
وكانت املبادرة الخامسة ورشة عمل عن )إعادة إعمار املدن التاريخية وإحيائها بعد األزمات(، أما السادسة 
فجاءت باسم احتفالية بإدراج التراث الثقافي السوري على قائمة التراث اإلنساني العالمي، واملبادرة السابعة 

)17( - https://2u.pw/Uzsv0

)18(  -http//:syrianexpert.net?/p19617=

)19(  -http//:akhbarelsyaha.com.40974/01/2020/html

http://syrianexpert.net/?p=19617
http://akhbarelsyaha.com/2020/01/40974.html
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)البرنامج الوطني للتنمية املستدامة للحرف التقليدية(.

وحملت املبادرة الثامنة عنوان: مشروع الحاضنة التراثية في سوق املهن اليدوية بدمشق، وهدفت إلى 
إحياء املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر الخاصة بالحرف التقليدية ودعمها مثل حرف النفخ الزجاجي 
اليدوي، الرسم والزخرفة على الزجاج، املوزاييك الخشبي، الصدف الدمشقي، الجلديات، النحاسيات، 
األعواد  صناعة  الحجري،  الفسيفساء  القيشاني،  الخشب،  على  النباتي  الرسم  التشكيلية،  الفنون 
املوسيقية، الفسيفساء الزجاجي، القش، الخط العربي، الكروشيه والتطريز اليدوي، فيما نصت املبادرة 

العاشرة على استمرار البرنامج التدريبي للحرف التقليدية بخان الزجاج في دمشق.

إذ تراجعت فعلًيا ظروف  املبادرات لم يحدث أي تقدم على صعيد هذه املهن،  وبالتوازي مع هذه 
الورشات واملهن وغادر املتبقي من أصحاب املهارات سورية، أو ينتظرون فرصتهم، ويعود ذلك إلى ارتباط 
مهنهم بالظروف االقتصادية الفعلية السائدة في البلد، وعدم قدرتهم على االستمرار في ظل انحدارها، بغض 

النظر عن عدد املبادرات اإلعلمية والفولكلورية.

املهن الحرفية الخدمية املعاصرةب– 

تعرضت مروحة واسعة من املهن والحرف اليدوية إلى التراجع والتأكل لألسباب السياسية واالقتصادية 
والعسكرية، وتعرض العاملون فيها إلى فواقد مرتفعة قياًسا بغيرها: كالحدادة والنجارة والحلقة والخياطة، 
والبناء والتبليط، والسباكة، والدهان، والديكور، وصيانة املنازل و األدوات املنزلية والكهربائية التي تشكل 
عصبا مهًما في حياة السوريين لعدم قدرتهم على استبدال األجهزة الكهربائية وامليل الدائم لديهم إلى صيانتها، 
بسبب ارتفاع أسعارها الشديد بالتناسب مع قلة املدخوالت، إضافة إلى عمال الكهرباء، والطهاة وخبراء 
صناعة الحلويات، والكوادر السياحية الخبيرة،واملؤهلين فنًيا للعمل في املصانع بسبب خبراتهم املتراكمة 

فيها.

ومع تراجع أعمال املهنيين في تلك الحرف بسبب سوء األوضاع األمنية والعسكرية في سورية بعد 2011، 
وانخفاض فرص العمل، تزايدت معدالت الهجرة واللجوء لدى أصحابها، وأدت إلى نزيف كبير في اليد 

الحرفية السورية التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العمالة السورية املقدرة بـ 5 مليون في 2010.

وعلى صعيد صناعة املفروشات وحدها، بلغ عدد املنتسبين إلى الجمعية الحرفية في 2010 نحو 2375 
حرفًيا في ريف دمشق، ونحو 1300 حرفي في دمشق، وتشير تصريحات مسؤولي الجمعية إلى وجود أضعاف 

هذا الرقم خارج الجمعية وقيودها)20).

وتعرض قطاع املفروشات العريق في سورية للتدمير الكامل لوجوده الرئي�صي في ريفي دمشق وحلب، 
بسبب اشتداد املعارك فيهما والتدمير الناجم عن الحرب، وساهمت العقوبات، وارتفاع أسعار املواد األولية 
ومنها األخشاب، في تراجع هذا القطاع بشكل كبير. وشهد حرفيو قطاع البناء والخياطة هجرة متزايدة إلى 
لبنان ودول الجوار بمعدالت عالية، وكذلك الخبازون وفنيو الكهرباء والصيانة والحلقون والطهاة والكادر 

)20(  -https//:www.enabbaladi.net/archives277398/

https://www.enabbaladi.net/archives/277398
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السياحي املؤهل.

وبحسب مسؤول سابق في السياحة السورية في حلب )باسم الخطيب( تحدث عن خسارة هذا القطاع 
معظم الخبرات املحترفة في مجال العمل السياحي، وفي املجال الصناعي ذكرت تقارير اضطرار أصحاب 
معامل موجودة في ريف دمشق إلى نقل معاملهم إلى لبنان بسبب نقص األيدي العاملة املختصة في سورية 

 من أصل 200 عامل)21). 
ً

بعد أن تبقى لدى أحدها كمثال، 40 عامل

وفي دراسة إحصائية في 2015 بعنوان خريطة الكفاءات السورية في دول الخليج شكلت املهن اليدوية 
ا 

ً
يات املذكورة، وانطلق

َ
نسبة 33 % من العمالة السورية املوجودة في قطر، وخلصت الدراسة »بناًء على املعط

ن بأن  ع السورّيين املنهيَّ يتشابه من دولة إلى أخرى في منطقة الخليج، يمكن التكهُّ من فرضية مفاُدها أن توزَّ
مجموع السورّيين العاملين في امِلهن العليا في دَول الخليج يراَوح بين 140.000و200.000 شخص. بينما يراَوح 

مجموُع السورّيين العاملين في ِمهن الفّنّيين واالخِتصاصيين بين110.000 و165.000 شخص«)22).

ا عالية ألصحاب املهن 
ً
مؤشر عالي الداللة منحت برامج الهجرة في عدد من الدول الغربية نقاط وفي 

والحرف كالخبازين والطهاة والحلقين والسباكين وعمال البناء والصيانة، وجاء ترتيب نقاطهم في الدرجة 
الثانية بعد الكفاءات العلمية العالية كاألطباء واملهندسين، فيما خصصتهم برامج هجرة أخرى باالسم لتشير 

إلى حاجتها إلى أصحاب هذه الحرف بالتحديد.

وفي شأن متصل يكشف حجم الخبرات املهنية املغادرة لسورية، تشير االستثمارات السورية في دول 
الجوار كلبنان وتركيا واألردن ومصر، إلى الوجود الكثيف لتلك الخبرات التي ساهمت جنًبا إلى جنب مع 

رؤوس األموال في نشوء تلك االستثمارات، وعملت على تمايزها ونجاحها.

ففي مصر، وبحسب تقرير البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة، فإن الوافدين السوريين إلى مصـر أسسوا 
مشروعات تجارية مختلفة ما بين 2012 و2016 يصل إجمالي قيمتها االستثمـارية إلى نحو 800 مليون دوالر. 
هذا الرقم على الرغم من ضخـامته فإنه قد يعّبر عن الحد األدنى للستثمارات السورية في مصـر بافتراض أن 
مستثمرين كثر يلجؤون إلى تسجيل شركاتهم بأسماء شركاء مصـريين لتجنب التعقيدات اإلدارية واإلجراءات 

.
ً

التي تأخذ وقًتا طويل

وبحسب تصريحات متفّرقة لرابطة رجال األعمال السوريين في مصـر، فإن عدد املستثمـرين السوريين 
الذين يعملون في تأسيس مشروعات في مجاالت مختلفة في البلد يصل إلى 30 ألف مستثمـر ورجل أعمال. 
تتنّوع املجاالت التي يستثمـر بها السوريون في مصر ما بين الصناعات الخفيفة واملطاعم السورية وشركات 

إنتاج الحلويات الشرقية إلى جانب املفروشات ونجارة األثاث ومتاجر العطـور وامللبس وغيرها.

وفي األردن، بلغ عدد الشركات السورية املسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات األردنية، ما ال يقل عن 

)21( -https//:www.noonpost.com/content29603/

)22( - https://2u.pw/dO5Bv

https://www.noonpost.com/content/29603
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4100 شركة مع بداية 2018، تتوزع على قطاعات عدة، أهمها الصناعة والتجارة والعقارات، مع إجمالي 
رؤوس أموال تجاوزت الـ 220 مليون دينار أردني )310 مليون دوالر(.

وكان للستثمارات السورية بخاصة املتعلقة بالِحرف أثر إيجابي، إذ استطاع عدد من األردنيين اكتسابها، 
وأعطت للقتصاد األردني دفًعا جديًدا، كونها لم تنافس املصانع األردنية في نوعية منتجاتها، بل اتخذت 
طريًقا باستحداث منتجات تلبي ما ينقص من احتياجات املواطن األردني، مستغلة املهارة السورية. أما 
قطاع املطاعم والقطاع الحرفي، فهو من أهم القطاعات التي استثمر فيها السوريون، فقد ساهم االستثمار 
السوري في األردن بإيجاد فرص عمل آلالف من السوريين واألردنيين على حد سواء، وبخاصة في مجال 
صناعة املأكوالت واملطاعم، وفي الصناعات الحرفية وصناعة األثاث، ما أدى إلى إنعاش السوق األردنية. 
ولم تقتصر االستثمارات السورية في األردن، على التجارة واملأكوالت واملطاعم، فقد بدأ بعض السوريين 

باالستثمار في التقنيات املتعلقة بنظم إدارة الشركات، وتكنولوجيا املعلومات.)23)

وفي لبنان تشكل العمالة السورية ومنها املهنية والحرفية ركًنا أساسًيا في االقتصاد اللبناني، وكانت لبنان 
 لهرب تلك الكفاءات إليها لقربها وسهولة السفر واإلقامة فيها سابًقا.

ً
ا سهل

ً
منفذ

سست في 2011 نسبة 0.2 % من إجمالي 54 
ُ
أما في تركيا، فقد مثلت الشركات السورية الحديثة التي أ

شكل نسبة 1 % من النسبة 
ُ
ألف شركة تركية حديثة. ثم زاد وجود الشركات السورية في تركيا في 2013 لت

اإلجمالية للشركات التركية الحديثة. وواصل عدد الشركات في االزدياد، إذ بلغ عدد الشركات السورية في 
2015 )1600( شركة جديدة، محققة بذلك نسبة 4,2 % من إجمالي عدد الشركات التركية الجديدة. وتمركز 

رجال األعمال السوريين في جنوب شرق تركيا وفي املدن الكبرى على وجه الخصوص.

)2 (  -https//:www.syria.tvاالستثمار-السوري-في-األردن-مشاريع-صغيرة-نافست-أكثر-من-الكبيرة/

https://www.syria.tv/الاستثمار-السوري-في-الأردن-مشاريع-صغيرة-نافست-أكثر-من-الكبيرة
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نشئت 
ُ
ا في إسطنبول نسبة 2.3 % من جميع الشركات التي أ

ً
نشئت حديث

ُ
مثل الشركات السورية التي أ

ُ
وت

قامة في جنوب شرق تركيا أقل من عدد الشركات املوجودة في 
ُ
ا. ومع أن عدد الشركات السورية امل

ً
حديث

إسطنبول إال أنها ذات أهمية كبيرة، فعلى سبيل املثال بلغت نسبة الشركات السورية الجديدة في 2015 
)1.13%( بمدينة غازي عنتاب )محور الصناعة والخدمات في تركيا(. وارتفعت النسبة لتصل إلى 15 % في 
س بنصيب األسد لتصل نسبة الشركات السورية الجديدة بها 

ّ
مدينة مرسين الساحلية، وحظيت مدينة ِكل

إلى 35 %.)24)

ست في تركيا في 2015، احتلت املرتبة  ويجب التنبيه إلى أن رؤوس األموال والشركات السورية التي أّسِ
األولى بين املستثمرين األجانب في البلد، بنسبة وصلت إلى نحو 22.3 في املئة من إجمالي االستثمارات األجنبية 
في البلد، وذلك وفًقا لبيان صادر عن رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية )آفاد(، التابعة لرئاسة 
الوزراء التركية، وأّسس رجال األعمال السوريين في العام املا�صي 1,595 شركة، وليس هناك أرقام دقيقة 
لحجم االستثمارات السورية في تركيا، إذ يقدرها بعض الخبراء االقتصاديين بحوالى 10 مليارات دوالر، أو ما 

يزيد على ذلك.)25)

ثانًيا: انهيار التعليم وفاقد التمدرس السوري

تعامل النظام السوري مع قطاع التعليم باآللية نفسها التي تعامل بها مع باقي القطاعات لجهة إلحاقها 
وظيفًيا بسياسته الخاصة، فاعتمد في اختيار كوادر التعليم على مبدأ الوالء، وسّيس مناهجه، وأحكم 
قبضته على التعليم وخفض كثيًرا من سقف مخرجات التعليم الخاضع للقبضة األمنية. ولم ينظر إلى 
التعليم بوصفه االستثمار األمثل في رأس املال البشري السوري في مسار عملية التنمية املستدامة. وبقيت 
مؤشرات التعليم السوري متواضعة جًدا، ولم تتأثر إيجاًبا بزيادة اإلنفاق النسبي فيها بعد عام 2000، لكنها 

تأثرت سلًبا بانخفاضه منذ عام 2009.

وبعد اندالع الثورة السورية 2011 ارتبط انحدار التعليم بمسار املعارك، وبأعداد النازحين واللجئين، 
وارتبط بظروف حصار البلدات، وبالواقع االقتصادي والصحي والنف�صي، وبمجمل ظروف الحرب، وتعامل 
النظام مع العملية التعليمية في مناطقه بوصفها ملحقة بوظيفة الحرب، فحول املدارس إلى ثكنات ومراكز 
اعتقال، وتعامل مع العملية التعليمية خارج مناطقه بوحشية مفرطة تجلت في استهداف ممنهج للمدارس 
والطلب واملعلمين، وتصف اليونيسيف ما حصل في سورية حتى 2013 بأنه االنهيار األسوأ واألسرع، وتصفه 

في 2016 بأنه )تدهور يصل إلى الحضيض(.

ومع خروج 80 % من املناطق على سيطرة النظام افتقر التعليم في تلك املناطق إلى مقومات استمراره 
املادية، وخضع ضمن التشتت والتشظي ملزيج من مسارات أيديولوجية وظروف قاهرة حدت من مخرجاته 

)24( - https://2u.pw/hpu71

)25( - https://2u.pw/bHI1q
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الكمية، وأفقدت مؤسساته القدرة على الصمود واالستمرار، وحالت دون التحاق القسم األكبر من الطلب 
في مسار العملية التعليمية املفترضة.

 وخضعت العملية التعليمية في دول الجوار للسياسات املحلية، ولقدرة املانحين على التغطية، وخضعت 
في املقام األول للظروف االقتصادية الخاصة بالطلب وذويهم، ما أثر بشكل كبير في الوصول إلى العملية 
التعليمية، أو حتى االلتحاق بها، األمر الذي جعل أكثر من نصف املستحقين في دول الجوار خارج إطار العملية 

التعليمية، ضمن تباينات طفيفة بين بلد وآخر.

ولم يكن التعليم العالي خارج االنهيار في مناطق النظام، فاتسم بالفو�صى، ونقص الجودة، وانعدام 
املعايير، وخسر الكفاءات املهمة والكادر التدري�صي، وتراجع تصنيف الجامعات بشكل حاد، فيما غاب بشكل 

شبه كامل في املناطق الخارجة على سيطرته.

انهيار التعليم الكمي– 1

تجلى انهيار التعليم الكمي بعد الحرب في عدد من املؤشرات كان أبرزها انخفاض عدد الطلبة امللتحقين 
باملدارس من مجموع العدد املؤهل لذلك، وقد اقترب قبل الحرب من 6 مليين طالب، وكشف التراجع 
الحاد في أعداد الطلبة امللتحقين في املدارس عن شدة االنهيار وسرعته، وتجلت السمة الثانية في انخفاض 
عدد املدارس العاملة من مجموع املدارس قبل الحرب التي وصل عددها إلى 22500 مدرسة ليخرج أكثر 
من نصفها عن الخدمة، أما املؤشر الثالث فيشير إليه النزيف والخسارة الكبيرين في عدد الكادر التدري�صي 
الذي تراجع إلى مستويات مقلقة جًدا في ظل العنف الذي أدى إلى الهجرة والنزوح واعتقال كثيرين، ولعب 
العامل االقتصادي دوًرا مهًما في تثبيط العملية التعليمية فدفع انخفاض أجور املعلمين واملعيدين وأساتذة 

الجامعات إلى هجرتهم، أو حتى عزوفهم عن العمل ضمن سعيهم للبحث عن مصادر دخل أخرى.

انخفاض عدد املدارسأ– 

ساهمت األعمال الحربية بشكل مباشر في انخفاض عدد املدارس العاملة أو املؤهلة للعمل في سورية، 
ا معادية من الدرجة 

ً
بسبب استهدافها املباشر واملمنهج من جانب النظام، والتعامل معها بوصفها أهداف

األولى، فارتفعت بشكل حاد أعداد املدارس العاجزة عن االستمرار بسبب الحصار أو صعوبة الوصول، وتشير 
تقارير اليونيسيف إلى أن 17 منطقة من أصل 86 منطقة في سورية فقدت في األعوام األربعة األولى أكثر من 
نصف مدارسها، وجاءت أعلى مستويات انخفاض املدارس في كل من حلب )وبخاصة السفيرة( التي خسرت 
87،9 % من املدارس فيها، وتبقى منها 34 من أصل 281 مدرسة، وفي عين العرب التي خسرت 72،8 % من 
املدارس، وفي جوبر التي فقدت 87،7 % من مدارسها، وفي منطقة ازرع في درعا حيث بلغت نسبة خسارتها 
9،8  % من مجموع مدارسها. وحتى مطلع 2013 ُدمرت 3262 مدرسة بشكل كلي أو جزئي وزعت وفق اآلتي:
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درعا 393 مدرسة، إدلب 610 مدارس، دمشق 196 مدرسة، حمص 227 مدرسة، ريف دمشق 200 
مدرسة، الحسكة 59 مدرسة، دير الزور 49 مدرسة، حلب 103 مدارس، طرطوس 30 مدرسة، اللذقية 20 
مدرسة، حماه 157 مدرسة، الرقة 4 مدارس، القنيطرة 24 مدرسة. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه في حلب وريف 
دمشق تحديًدا حدث مع استمرار املعارك فيها ازدياد إضافي في عدد املدارس املتضررة. ففي دمشق أضافت 
شبكة سانا الثورة عدًدا من املدارس التي تحولت إلى مراكز اعتقال أو جرى قصفها وإغلقها مؤخًرا وكانت 

اإلحصائية توثيق 78 مدرسة على الشكل اآلتي:

منطقة الحجر األسود 17 مدرسة، حي القدم 13 مدرسة، حي التضامن 9 مدارس، حي الزاهرة 9 مدارس، 
حي القابون 8 مدارس، كفرسوسة 6 مدارس، مخيم اليرموك 6 مدارس، حي العسالي 5 مدارس، حي برزة 2 

مدرسة، حي املزة 2 مدرسة، دمر مدرسة واحدة.)26)

وبحسب اليونيسيف)27)، تضررت بحلول 2015، أو خرجت من الخدمة، أكثر من 12 ألف مدرسة بنسبة 
55 % من املدارس الكلية العاملة في سورية حتى 2011، وتركزت الكثافة العليا للمدارس املتضررة في حلب 
وإدلب ودرعا ودير الزور والرقة، وريف دمشق. وشمل الدمار الجزئي أو الكلي بعض الجامعات الخاصة 
والعامة بحسب مواقعها الجغرافية وشمل عدًدا من املعاهد التعليمية املتوسطة، وأسقط النظام من 

تبعيته 600 مدرسة في الحسكة ليصبح مجموع ما يتبع )لإلدارة الذاتية( 2400 مدرسة.

 وأعلن النظام عن تضرر 5000 مدرسة من أصل 22500 وخروجها من الخدمة نهائًيا، منها 3000 مدرسة 
تضررت كلًيا أو جزئًيا، و2000 مدرسة خارج الخدمة بسبب انشغاالتها العسكرية أو االجتماعية كاإليواء.

وجاءت الخسارة بسبب األعمال الحربية وتعرض املدارس بشكل مباشر للعتداءات املمنهجة، بقصد 
ل87 هجوًما على األقل على املدارس والعاملين  إلغاء أشكال الحياة وإجبار األهالي على النزوح، ففي 2016 سّجِ

في مجال التعليم)28).

وأظهر تقرير اللجنة السورية لحقوق اإلنسان استهداف 132مدرسة تعليمية في خلل 2016، استهدف 
ا منها)29)، وارتفعت نسبة الدمار في مدارس إدلب بين عامي 2016 

ً
النظام والطيران الرو�صي 113 استهداف

و2017 بنسبة 15 % وفق تقارير وحدة تنسيق الدعم، وتوقفت 556 مدرسة بسبب وقوعها في مناطق تنظيم 

)26) - التعليم في سوريا... من البعث إلى الثورة، ماهر مسعود،
https//:lb.boell.org/ar/201 /04/2 /ltlym-fy-swry-mn-lbth-l-lthwr

)27) - تحليــل قطــاع التعليــم فــي ســوريا، آثــار األزمــة علــى التعليــم فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية 2010-2015، صنــدوق األمــم 
املتحــدة للطفولــة، اليونيســيف مكتــب ســوريا، 2016. 

https://2u.pw/SaL M

)28(  -http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2017/0 /SYRIA- -ِArabic-12March2017.pdf

)29) - سوريا: غارة جوية على مدرسة تقتل مدنيين
https//:www.hrw.org/ar/news2017/07/12/ 0 442/

https://lb.boell.org/ar/2013/04/26/ltlym-fy-swry-mn-lbth-l-lthwr
https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/12/306442
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داعش، وبلغت نسبة الدمار الكلي 17 % من مجموع املدارس املتوقفة )30).

في 2019، وفي املرحلة من كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو، تحققت األمم املتحدة من 74 هجوًما 
على مرافق التعليم، واستخدام 24 منها ألغراض عسكرية.)31)

تراجع عدد الطلبب– 

انخفض عدد الطلب امللتحقين باملدارس في سورية باطراد ومسايرة الرتفاع حدة القتال وشدة النزوح 
واللجوء ليتراجع من 5،7 مليون طالب في 2010 إلى 7،  مليون، بخسارة مليوني طالب تشكل الفئة العمرية 
ا في الحواجز، وعرضة للعتقال العشوائي.

ً
)15-17( 40 % منها، وهي الفئة العمرية التي كانت أكثر استهداف

وبدأ انخفاض عدد الطلب امللتحقين باملدارس في سورية بدءا من العام الدرا�صي 2011- 2012 مع 
اشتداد املعارك وارتفاع موجات النزوح املستمرة، وبحلول 2015 كان 45 من السكان قد غيروا مكان 
إقامتهم بين نازح والجئ، وترافق النزوح مع انخفاض دليل التنمية البشرية املتمثل في الصحة والتعليم 

والدخل بنسبة 30 % مقارنة بالعام 2010.

)30) - املدارس في سورية تقرير موضوعي، وحدة تنسيق الدعم، 2017.
https//:www.acu-sy.org/wp-content/uploads/08/2017/Schools-in-Syria_2017-ar_030817_LQ.pdf

) 1(  -https//:www.unicef.org/mena/arاألزمة-السورية-حقائق-سريعة/تقارير/

https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/08/Schools-in-Syria-2017_ar_030817_LQ.pdf
https://www.unicef.org/mena/ar/الأزمة-السورية-حقائق-سريعة/تقارير
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ويظهر الشكل البياني املأخوذ من تقرير )ال لضياع جيل، عدد األطفال السوريين امللتحقين وغير امللتحقين 
باملدارس في سورية(، ازدياد غير امللتحقين في املدارس بدًءا من عام 2013 ليصل إلى حده األعظمي تقريًبا في 

2013، ويستمر العدد بما يشبه االستقرار في األعوام التالية.

وفي 2013 حازت سورية على املرتبة 135 من أصل 136 دولة بمعدالت االلتحاق املدر�صي، بعد أن كانت 
في 2010 تحتل املرتبة 21 عاملًيا في هذا املنحى)32)، وبحسب تقرير االستجابة في 2016 انخفضت معدالت 
التحاق اإلناث باملدارس من 92 % إلى 61 %، وانخفض معدل اإلملام بالقراءة بين اإلناث من 71،8 % إلى 
7 ، 4 %، وبلغ عدد األطفال غير امللتحقين باملدارس داخل سورية 2،2 مليون طفل، وبات 83 % من 

األطفال النازحين داخل سورية خارج مقاعد الدراسة.

وفي حين إنه في 2009، كان 94 % من األطفال السوريين يذهبون إلى املدارس االبتدائية والثانوية، فقد 
انخفضت نسبتهم في حزيران/ يونيو 2016 إلى 60 % فقط، فبقي 2.1 مليون طفل ومراهق من دون إمكانية 

الحصول على التعليم في سورية.

وبحلول 2018 كان ثلث األطفال في سورية خارج مؤسسة التعليم، وفي تقرير لليونيسيف في 2019 
بعنوان األزمة السورية حقائق سريعة ذكر أن 800 ألف طفل في سورية ما يزالون خارج املدرسة، و38 % 
من األطفال السوريين املوجودين في األردن والذين تراوح أعمارهم بين )15و17سنة( غير ملتحقين باملدارس، 
ويرجع التقرير سبب التسرب أو عدم التسجيل في املدرسة إلى بعد املسافة والتكلفة واالكتظاظ والتعرض 

لظاهرة التنمر.

وفي البلدان املجاورة، ُسجل أكثر من 4.8 مليون الجئ سوري لدى املفوضية، من بينهم حوالى 35 % في 
سن الدراسة. أما في تركيا، فقد ُسجل 39 % فقط من األطفال واملراهقين اللجئين في سن الدراسة، في 
التعليم االبتدائي والثانوي، و40 % في لبنان و70 % في األردن. وهذا يعني أن حوالى 900 ألف طفل ومراهق 

الجئ سوري في سن الدراسة هم خارج املدرسة«)33).

) 2(  -https//:www.unrwa.org/sites/default/files/squandering-humanity-arabic.pdf

)33) - املفوضية تصدر تقريًرا يفيد عن وجود أزمة في تعليم اللجئين، مفوضية شؤون اللجئين، 2016.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/squandering-humanity-arabic.pdf
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ولم يستطع 53 % من األطفال خارج سورية االلتحاق باملدارس بسبب ظروفهم الخاصة وظروف 
ا 

ً
البلدان التي نزحوا إليها، وكان لبنان البلد ذو النسبة األعلى من بلدان الجوار الذي لم توفر الحياة فيه ظروف

مواتية اللتحاق اللجئين السوريين في املدارس، فبات أربعة من خمسة أطفال الجئين في لبنان ال يذهبون 
إلى املدرسة، و2 من 3 في تركيا، و3 من خمسة في األردن لم يلتحقوا باملدارس .)34)

https//:www.unhcr.org/ar/news/press57/9/2016/da 5814.html

)34) - أكثر من مجرد أرقام، صندوق األمم املتحدة للسكان، 2016.
https//:www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_gbv_arb-singlepages1.pdf

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2016/9/57da35814.html
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_gbv_arb-singlepages1.pdf
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وبدًءا من 2013 ازدادت بنسب طفيفة معدالت االلتحاق بالتعليم غير الرسمي ضمن شريحة اللجئين 
كما يوضح الشكل.

ويظهر الشكل بدءا من 2012 تنامي أعداد اللجئين بشكل كبير منذ 2012 مع تحديد النسب والعلقة 
العددية لألطفال اللجئين امللتحقين في املدارس في الدول املضيفة مع استمرار الفجوة الكبيرة.

فاقد الكادر التعليميج– 

فقدت سورية ضمن موجات النزوح الجماعي هرًبا من الحرب واالعتقال أرقاًما ضخمة من أفراد الكادر 
التدري�صي  الكادر  العلمية وعلى رأسها  بالكفاءات  التدري�صي للمراحل األولى واملتوسطة، ودفعت الحرب 
املختص واملؤهل في التعليم العالي إلى الخروج من سورية، فغاب عن الجامعات السورية معظم كوادرها 
األساسية، البالغ عددهم 9363 وفق إحصاء 2009، فيما تجاوز عدد العاملين في حقل التربية 400 ألف 

مدرس وهيئة إدارية.

 ويوضح تقرير بعنوان تأثير الحرب على التعليم الحكومي، خسارات الكادر التعليمي »خسر قطاع التعليم 
الحكومي خلل السنوات املاضية عشرات آالف املعلمين، وأقرت نقابة املعلمين باستقالة نحو سبعين ألف 
معلم نتيجة ظروف الحرب املختلفة، فيما سافر اآلالف بطرٍق غير نظامية تجنًبا للموت وامللحقة األمنية 
صل املعلمين من وظائفهم 

َ
ا عن مستقبٍل أفضل. وبدأت الحكومة مع نهاية العام 2011 مسلسل ف

ً
أو بحث

ألسباب سياسية أو لرفضهم االلتحاق بالخدمة االحتياطية، وقد امتنع أغلب املطلوبين للخدمة عن الذهاب 
ا من اإليقاع بهم.«)35)

ً
ملدارسهم خوف

ويشير التقرير إلى استمرار مسلسل الفصل بحق املعلمين املناوئين للنظام، كما حدث في آب/ أغسطس 
2018، إذ شمل الفصل أكثر من مئتي معلم ومعلمة، منهم 71 من محافظة السويداء. وكانت السويداء قد 

خسرت سابًقا نحو150 معلًما نتيجة قرارات مماثلة. 

)35)  - تأثير الحرب على التعليم الحكومي، عامر فياض، 2018.
https//:salonsyria.com.#/تأثير-الحرب-على-التعليم-الحكومي/X2dRezpR IU



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

25

وللداللة على حجم هجرة املعلمين من سورية فإن أملانيا وحدها تضم أكثر من 5 آالف معلم سوري وفدوا 
إليها بعد 2014، وكانت أملانيا قد استعانت بهم لسد النقص الحاصل لديها بمقترح من الحزب الديمقراطي 

الحر الذي اطلع على بيانات املعلمين من مكاتب الهجرة.

محلًيا تستر النظام على األرقام الحقيقية، وكان االتحاد الوطني لطلبة سورية نشر رسالة، من مديرية 
إعلم جامعة دمشق، كشفت فيها أنها ال تتمكن من إيقاف تسرب الكوادر وتعّده )عملية تنظيف ذاتي(،)36) 

وأنها تحاول تعويض النقص بمختلف الوسائل املمكنة.

ونجم عن النقص الشديد في أعداد الكادر التدري�صي زيادة معدالت الصف وبخاصة في مرحلة التعليم 
األسا�صي لتصل إلى 70 طالًبا في الفصل الواحد، وتجلت في وجود كليات هندسية تضم 6 آالف طالب وبكادر 
تدري�صي ال يتجاوز عشرين عضوا، ووجود جامعات تضم 50 ألف طالب وهو رقم خارج كل املعايير بحسب 

دراسة ملركز مداد التابع للنظام السوري بعنوان تصنيف الجامعات السورية.

انهيار التعليم النوعي؛ انخفاض مستويات التعليم ومؤشراته– 2

احتلت سورية قبل الجرب موقًعا متواضًعا في معظم املؤشرات االجتماعية واالقتصادية ومنها التعليم 
على الرغم من حرص النظام على إظهار نسبة االلتحاق املرتفعة في التعليم األسا�صي، وحصلت سورية 
بحسب تقرير التنافسية الذي انضمت إليه في 2007 على املرتبة 80 من أصل 131 دولة شملها التقرير، 
ولم تتقدم أكثر من مرتبتين في 2008 لتحصل على املوقع رقم 78 من أصل 132 دولة، وفي 2009 تراجعت 
مؤشرات سورية التنافسية كثيًرا لتتراجع 14نقطة وتحتل املرتبة رقم 94 من أصل 133 دولة، وكان لعدم 
وجود قوة العمل املتعلمة دور في هذا التراجع بنسبة 4، 1 %، »وضمن السياق العربي حاء ترتيب سورية 
في عام 2010 في ذيل القائمة بما يتعلق بمدى نجاحها في تحسين جودة التعليم العالي، وبخاصة فيما يتعلق 

بمعدالت تمويلها لهذا القطاع، إلى جانب سجل من اإلصلحات الفاشلة.«)37)

وبعد الحرب ترافق االنهيار الكمي في التعليم مع تراجع حاد في نوعية التعليم وجودته بسبب نقص 
التمويل وغياب الخبرات والكوادر، إضافة إلى الظروف األمنية واالقتصادية العامة.

وأدى هذا التراجع إلى خروج التعليم السوري من مؤشرات تصنيف الجودة العالمي كلًيا في عامي 2017 
و2018، وظهر جلًيا انحدار الجودة في سياق الغش الجماعي بقوة السلح أو التواطؤ املناطقي في امتحانات 

 مهًما في الحياة الدراسية السورية.
ً

الثانوية العامة التي تعد مفصل

وتكشف البيانات داخل سورية انخفاض املتقدمين إلى الشهادة اإلعدادية حتى 2017 بنسبة 34 %، 
وبنسبة 42 % للشهادة الثانوية بالتزامن مع انخفاض جودة التعليم.

)36)  -الجامعات السورية في ظل الثورة.. إلى أين؟ حنين النقري
https//:enabbaladi.net/archives#70183/ixzz YKy1wsdh

) 7( -https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/state-higher-education-syria-pre-2011-arabic.pdf

http://nuss.sy/32857.html
http://nuss.sy/32857.html
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وكانت الجامعات السورية قد تراجع ترتيبها عاملًيا. فوفًقا ملوقع )سايبرميتريك الب(، وهو موقٌع تابٌع ملجمع 
وحدة األبحاث الدولية، جاء تصنيف الجامعات السورية متأخًرا عن ترتيبها في سنواٍت سابقة. فقد حازت 
ت في املرتبة 

ّ
جامعة دمشق على املرتبة 4475 عاملًيا، وجامعة البعث على املرتبة 5133، أما جامعة حلب فحل

رت الجامعات الخاّصة إلى مراتب أبعد من 
ّ
6730، والجامعة االفتراضية السورية في املرتبة 7015، وتأخ

ذلك.

 وفي التعليم األسا�صي أظهر تقييم مخرجات التعليم في إدلب أن 59 % من طلب الصف السادس، و52 % 
من طلب الصف السابع،35 % من طلب الصف الثامن في املدارس التي شملتها الدراسة ال يملكون املهارة من 
الدرجة الثانية، إضافة إلى ذلك توصل تقييم القراءة في الصفوف األولى )egra( وتقييم الرياضيات في الصفوف 
األولى)egma( في إدلب وريف دمشق وحلب ودير الزور إلى أن أقل من 10 % من طلب الصف الثالث يمكنهم 

القراءة وأداء مهمات أساسية في الرياضيات من مستوى الصف املماثل.

 وفي األردن أشارت النتائج إلى أن أداء األطفال السوريين أقل من أقرانهم األردنيين في القراءة، لكنهم على 
قدم املساواة مع أقرانهم األردنيين في الرياضيات.)38)

تأثير الحالة االقتصادية في التعليم– 3

تراجع اإلنفاق الحكوميأ– 

خفضت الحكومة السورية موازنتي التربية والتعليم قبل قيام االنتفاضة في 2011 فبدًءا من 2010 
تراجعت املوازنة الكلية لهما من 129 مليار ل.س إلى 85 مليار ل.س بنسبة انخفاض تعادل 35 % تقريًبا، 
وكان االنخفاض األكبر من نصيب التربية التي هبطت فيها املوازنة إلى من 97.9 مليار ل.س الى55.7 مليار 

ل.س)39) بنسبة تتجاوز 45 % قياًسا بالعام السابق، وبرقم يقترب من موازنة 2005.

وتراجع اإلنفاق على التعليم العالي من 35.4 مليار ليرة سورية في 2010 إلى 26 مليار ليرة في 2011 ليصبح 
19.5 مليار في 2012 وبأخذ انهيار قيمة الليرة بالحسبان يتضح مدى التراجع في اإلنفاق الحكومي على كل من 

التربية والتعليم.

ومع الحرب تراجع نصيب التربية والتعليم في موازنات النظام بشكل ملحوظ رقمًيا، وفعلًيا عبر انخفاض 
قيمة الليرة، وغطى الدعم الخارجي في السنوات األولى من الحرب قسًما كبيًرا من هذا االنخفاض، غير أن 
انهيار منظومة الدولة أفسح املجال بشكل أكبر أمام الفساد ليلتهم القسم األكبر من اإلنفاق الداخلي ومبالغ 

)38) - تقرير ال لضياع جيل، عدد االطفال السوريين امللتحقين وغير امللتحقين باملدارس في سوريا
https://2u.pw/AwrkQ
https://www.tdh.ch/sites/default/files/because_we_struggle_to_survive_neuste_version_formatiert_final.pdf

)39) - املجموعة االحصائية لعامي 2009- 2010.
http//:cbssyr.sy/yearbook/2009/SYR-2009-AR.htm
http://cbssyr.sy/yearbook/2010/SYR-2010-AR.htm

https://www.tdh.ch/sites/default/files/because_we_struggle_to_survive_neuste_version_formatiert_final.pdf
http://cbssyr.sy/yearbook/2009/SYR-2009-AR.htm
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الدعم املقدمة.

وبعيًدا عن تأثيرات اإلنفاق العام على جودة التعليم تجلت آثار االنخفاض في األعداد القادرة على متابعة 
التعليم بمستوياته الثلث األسا�صي واملتوسط والعالي، لتحرم األسر الفقيرة منه، وانعكس بوضوح على 
مدخوالت املعلمين وأدائهم الذي تراجع بسبب احتياجاتهم املادية املتزايدة في ظل االنهيار االقتصادي، 
وتحديًدا مع انخفاض مستويات أجور الكادر التدري�صي في القطاع العام إلى قيم مكافئة ل 20 إلى 30 $ سعر 

صرف الدوالر في السوق بحدود 2200 ل س حالًيا.

جدول الرواتب العامة في سورية وتشمل املعلمين
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ومع ارتفاعها النسبي في القطاع الخاص إال أنها تبقى بعيدة جًدا عن املعايير االقتصادية واإلنسانية، حيث 
ال تتجاوز رواتب الهيئة التدريسية املختصة وأجورها في الجامعات الخاصة مبلغ 150$، وبغياب الحوافز 
الحقيقية وبما أن الدروس الخصوصية باتت تشكل مورًدا رئيسيا لقسم كبير من املعلمين واألساتذة، فإن 

استمرارها وتنامي وتيرتها مرتبط بضعف األداء التعليمي في املؤسسات الرسمية.

أثر حجم اإلنفاق على التعليم بشكل مباشر في مخرجاته الكمية والنوعية، فمع تضاؤل اإلنفاق العام 
ازدادت معدالت اإلنفاق األسري على الطالب الواحد، وفي ظل الظروف القاهرة تراجع التعليم عند األسر 
الفقيرة إلى ذيل سلم األولويات وانخفضت معدالت تعليم اإلناث، وارتفعت معدالت التسرب وازدادت 
مستويات عمالة األطفال، وارتفعت مستويات القبول الجامعي، ملصلحة تشغيل الجامعات الخاصة، »بل 
إن القبول الجامعي املستند إلى معايير أيديولوجية وأمنية في عهد األب أصبح يستند إلى معايير طبقية في عهد 

االبن دون التخلي عن الحضور األمني في الجامعة وخضوعها للسلطة األمنية والحزبية املستمرة »)40).

ومع ارتفاع تكاليف الحياة بات من املتعذر قطعًيا إكمال التعليم الجامعي ألبناء األسر الفقيرة واملتوسطة 
في سورية، فمع تأمين سكن جامعي )5-7 أشخاص في الغرفة( فإن تكاليف الطعام لطالب واحد تتجاوز أجر 
موظفين اثنين عدا عن نفقات السفر واملواصلت واملستلزمات الدراسية والكسوة، ما يجعل األمر خارج 

قدرة هذه الشرائح.

وفي املقابل كان لتخفيض اإلنفاق العام على التعليم أثره املباشر في توجه بعض الشرائح إلى التعليم 
الخاص الذي ارتفعت تكاليفه إلى أرقام مليونية للصف الواحد، ما دفع كثيرين من جديد إلى إعادة أبنائهم 
إلى التعليم العام، مع األخذ بالحسبان أن التعليم الخاص في سورية ال يختلف كثيًرا في معايير الجودة واألداء، 

وفي كثير منه يبدو أقل سوية، حيث يقبع ترتيب الجامعات الخاصة بعد الجامعات العامة.

)40)  - التعليم في سوريا... من البعث إلى الثورة، ماهر مسعود،
https//:lb.boell.org/ar/26/04/2013/ltlym-fy-swry-mn-lbth-l-lthwr

https://lb.boell.org/ar/2013/04/26/ltlym-fy-swry-mn-lbth-l-lthwr
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فاقد التمدرس بين األسباب والنتائج– 4

فاقد التمدرسأ– 

فاقد التمدرس وهو تعبير يحتسب عدد سنوات الدراسة التي خسرها الطلب بعدم التحاقهم في مؤسسات 
التعليم. وحتى الربع الرابع من 2015 كان معدل فاقد التمدرس للتعليم األسا�صي قد وصل إلى 10،7 مليون 
سنة، وبما أن فاقد التمدرس خسارة في رأس املال البشري، وبالنظر إلى أن تكاليف السنة الدراسية الواحدة 
تعادل 680 دوالًرا وفق التقديرات العاملية، فإن فاقد التمدرس حتى نهاية 2015 يعادل خسارة 7،2 مليار $، 

ويقدر مكافئ فاقد التمدرس املالي لجميع مستويات التعليم حتى 2015 ب 24،5 مليار دوالر.

وباحتساب النمط، فإن فاقد التمدرس في سورية قد تجاوز حتى اآلن 25 مليون سنة بخسارة رأس مال 
بشري تكافئ 60 مليار دوالر من الناحية املادية، ويتركز فاقد التمدرس في سورية بين أوساط النازحين داخلًيا 
بمعدالت أعلى من غيرها، وتبلغ حدها األق�صى في شمال غرب سورية الذي يضم أكثر من 1،5 مليون طفل 
محرومين من حقهم في التعلم حيث 51 % من األطفال خارج املدرسة يعملون ملساعدة أسرهم، 9 % منهم 
 تتطلب جهًدا 

ً
 تتطلب جهًدا عضلًيا وتشكل خطًرا على حياتهم، و56 % منهم يمتهنون أعماال

ً
يمتهنون أعماال

عضلًيا من دون وجود خطر على حياتهم، 43 % من الطلب تغيبوا بسبب املرض، 56 % منهم ال يملكون كتًبا 
مدرسية.)41)

وخارج سورية تتركز الفواقد األعلى للتمدرس بالترتيب في لبنان واألردن وتركيا، حيث يبلغ العدد الكلي 
للجئين املسجلين أكثر من  ،5 مليون الجئ، منهم 2،5 مليون طفل، وما يزال أكثر من 800 ألف طفل منهم 

خارج املدرسة.

فإذا كان العنف هو السبب الرئيس للجوء والنزوح وما ترتب عليه من فواقد التمدرس، فإن طول مدة 
النزوح واللجوء وعدم وجود حل سريع أضاف أسباًبا مهمة يمكن تصنيفها بمزيج من األسباب االقتصادية 
واالجتماعية والنفسية والصحية، وغيرها من املؤثرات العامة والخاصة، وفي العموم ال تختلف كثيًرا موانع 

التمدرس الداخلية في سورية عن مثيلتها في الخارج، وإن اختلفت في الدرجة.

ففي األسباب االقتصادية: يظهر تقرير االستجابة أن أربعة من بين خمسة أشخاص من السوريين تحت 
خط الفقر، ما يدفع باألطفال إلى اتخاذ تدابير قصوى للبقاء على قيد الحياة كالتوجه إلى عمالة األطفال 
وزواج األطفال والتجنيد للقتال ملساعدة أفراد عائلتهم في سد الرمق، فيما يعيش أكثر من 90 في املئة من 
ا صعبة. وقد دفعت هذه الظروف األطفال 

ً
اللجئين السوريين ضمن املجتمعات املضيفة ويواجهون ظروف

إلى اتخاذ تدابير قصوى للبقاء على قيد الحياة، ومن ضمنها التسّرب من املدرسة من أجل العمل أو الزواج، 
وتبلغ نسبة الفقر عند اللجئين املوجودين خارج املخيمات وفق النسب اآلتية: األردن: 80 % لبنان: 71 % 
تركيا: 64 % العراق: 37 %، وتظهر على أكثر من ثلثي أفراد عائلت اللجئين في لبنان، ونحو 80 % من أفراد 

)41)  - إنفوغرافيك تقارير التعليم في سوريا واألطفال. وحدة تنسيق الدعم، 2020
https://2u.pw/iaNHP
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عائلت اللجئين في األردن، بعض ملمح انعدام األمن الغذائي.)42)

ويترابط االقتصادي مع االجتماعي في مسببات التسرب: من عمالة األطفال والتجنيد وزواج القاصرات 
عند اإلناث، ليضاف إليه بعد مسافة املدرسة والتنمر من الطلب أو من سكان البلد املضيف، وحاجز 
اللغة وتحديًدا في تركيا، إضافة إلى العوامل االجتماعية األخرى حيث يوجد في الخارج حوالى 10 آالف 
الجئ سوري من األطفال غير املصحوبين أو املنفصلين عن ذويهم، ما يجعل هؤالء األطفال في وضع هّش 
وعرضة للستغلل بطرائق مختلفة لعدم وجود وثائق قانونية، ويحتاج أكثر من ثلثي األطفال ذوي اإلعاقات 

الجسدية أو العقلية إلى خدمات طبية متخصصة، وغير متوفرة، ما يعّوق انخراطهم في عملية التمدرس.

وتحفز الشروط الصحية والنفسية املستقرة رغبة التمدرس واندماج األطفال في بيئات متشابهة لتعزيز 
النمو النف�صي السليم، ويصحب انعدامها أجواء التوتر والقلق وعدم االستقرار، إذ تشير املعطيات العامة 
إلى ظروف اللجئين في لبنان واألردن والعراق وتركيا، وباألخص في املخيمات التي يفتقر 77 % منها إلى وجود 
مدارس، وتتصف املدارس املوجودة في الباقي بأنها غير مؤهلة وتفتقر إلى املياه النظيفة و12 % منها تحتاج إلى 
إعادة تأهيل، و44 % منها لم تحقق عوامل األمان، وبلغ عدد األطفال األيتام في املدارس املقيمة قرابة 70 
ألف طفل وقرابة 5 آالف طفل معّوق بنسبة 2 % من مجموع األطفال، إضافة إلى مدارس املخيمات املكونة 
من ُجدٍر بيتونية ومسقوفة بألواح التوتياء، أو تلك التي تتكون من محض خيمة واحدة وتشكل 51 % من 

املدارس املوجودة.)43)

)42) - نفس املصدر السابق

)43) - املصدر السابق نفسه



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

32

مدرسة في خيمة من القماش في مخيمات الشمال السوري 

ا: فواقد املعرفة األكاديمية
ً
ثالث

دفعت الحرب السورية وتداعياتها ثلث الشعب السوري إلى اللجوء الخارجي، وأسفر اللجوء عن خسارة 
نسب مرتفعة من األكاديميين وذوي الكفاءات العلمية في سورية، لكن نوًعا آخر من خسارة الكفاءات حدث 
في الداخل السوري ملعظم من تبقى من تلك الكفاءات وباألخص بين الفئات العمرية 25-40 عاًما، وتنوعت 
أشكال هذه الخسارة في الفاقد التعليمي والكفاءات الداخلية ما بين موت واعتقال وبطالة وانفصال مديد 

عن املهنة، وشكلت الخدمتين اإللزامية واالحتياطية أهم العوامل املسببة لتلك الخسارات.

موت أصحاب الكفاءات العلمية أو اغتيالهم أو اعتقالهم – 1

تعددت أشكال موت ذوي الكفاءات العلمية في سورية، وحصل بعضها بسبب تصفيات فردية ألسباب 
متعددة منها املواقف السياسية ومنها االنتماءات الطائفية، وجاء العدد األكبر من الخسارات في أصحاب 
الشهادات في خلل أدائهم الخدمتين اإللزامية واالحتياطية، وحصل بعضها ضمن ظروف معقدة ومجهولة 
ولم يجِر الكشف عنها فعلًيا راوحت بين التصفيات الطائفية، واألالعيب االستخبارية لتأجيج املشاعر 
الطائفية كما حصل في حمص في السنة األولى من عمر الثورة حيث اغتيل املهندس النووي أوس عبد 
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الكريم الخليل في الشهر التاسع 2011، وكان يشغل منصب أستاذ في جامعة البعث، واغتيل قبله بأيام 
الطبيب الجراح في مستشفى حمص، وكان املرصد السوري لحقوق اإلنسان أعلن في املرحلة نفسها مقتل 
قياديين معارضين في حمص بيد مجهولين هما العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في 
جامعة حمص، واملهندس محمد علي عقيل األستاذ في كلية الهندسة املعمارية في جامعة البعث في حمص، 
وذكر ناشطون حقوقيون على األرض أن أوس عبد الكريم خليل وحسين عيد من الطائفة العلوية ومحمد 

علي عقيل شيعي ونائل الدخيل مسيحي)44).

واعتقلت فاتن رجب فواز في 2011/11، وبحسب بيان املرصد السوري لحقوق اإلنسان، اعُتقلت فاتن 
-الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الفيزياء وعلوم الذرة- من جانب جهاز املخابرات الجوية في 12/26/ 2011 

بسبب نشاطها السلمي ومناصرتها للثورة السورية.

واغتيل الدكتور الجامعي محمد فرحان أبو الخير في حمص في شهر 2011/11، واغتيل األستاذ الجامعي 
محمد عمر الذي كان برفقة ابن املفتي أحمد حسون لحظة اغتياله، كذلك قتل سمير قناطري نائب نقيب 
صيادلة سورية في محافظة إدلب في املرحلة نفسها تقريًبا، وقِتل أستاذ الجامعة سمير علي رقية الدكتور في 

هندسة الطيران في الشهر السادس 2012.

وفي 2014 استهدف أربعة مهندسين يعملون في مجال الطاقة النووية في مركز البحوث العلمية التابع 
للنظام في أثناء مرورهم إلى جوار حي برزة الدمشقي، وأفضت محاولة تستر النظام على أسمائهم إلى وضع 
الخبر في دائرة التشكيك في قتل النظام لهم ألسباب مجهولة، أو التشكيك في جنسياتهم السورية، والحًقا 
شفت أسماء ثلثة منهم ونجاة الرابع بعد شفائه من الجراح، وهم كل من عبادة عيون، ونزار الصمل، 

ُ
ك

وكامل السوادي، إضافة إلى مقتل السائق الذي كان يقلهم.

واغتيل املهندس معن العودات في الشهر الثامن 2011، ونقل املرصد عن عمليات اغتيال مختلفة طالت 
أطباء في مناطق املعارضة، ومنهم الطبيب عدنان وهبي الذي اغتيل داخل عيادته في دوما)45) 2012، واغتيل 
الدكتور في الهندسة الكهربائية وامليكانيكية أحمد سعيد الزعبي)46) في 2020، وبين هذين التاريخين حدث 
قتل عدد من األطباء وأساتذة الجامعات واملهندسين والحقوقيين ضمن حاالت فردية واستهداف شخ�صي، 
ا من حملة الشهادات العلمية في أثناء تأديتهم لخدمة الجيش اإللزامية واالحتياطية، أو 

ً
فيما شمل املوت آالف

حتى العاملين منهم في الجيش كالدكتور عزيز إسبر الشخصية األبرز في مركز البحوث السوري)47).

)44(  -https://www.france24.com/ar/20110928-syria-opposition-accuses-regime-assassinating-scientists

)45(  -https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/ /25اغتيال-عدنان-وهبي-محرك-الثورة-بدوما/

)4 (  -https//:www.enabbaladi.net/archives411687/

)47( - https://www.enabbaladi.net/archives/244827

https://www.enabbaladi.net/archives/411687
https://www.enabbaladi.net/archives/244827
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الفاقد التعلمي املباشر بسبب الحرب– 2

بعد اندالع الحرب السورية سرح النظام آخر دورة عسكرية إلزامية في موعدها الطبيعي في نهاية 2011، 
وبعد اشتداد العنف أكثر مع دخول 2012 امتنع النظام عن تسريح الدورات العسكرية املنتهية الخدمة، 
وبادر إلى طلب مزيد من االحتياط نتيجة خساراته عشرات األلوف من قواته بفعل االنشقاقات وتزايد عدد 
القتلى في صفوفه، ومدد النظام ملكلفي الخدمة اإللزامية امللتحقين في صفوفه سنوات سبع إضافية، 

واحتفظ بامللتحقين من االحتياط سنوات تعادلها أو تزيد. 

ويقدر تعداد الجيش السوري بنحو 400 ألف عسكري تشكل الخدمة اإللزامية منها ما يقارب النصف أو 
يزيد، وتشكل الكفاءات العلمية من بين هؤالء نصف نسبتهم في الواقع بسبب استبعاد اإلناث عن الخدمة 
العسكرية، ويبلغ تعداد الخريجين الجامعيين في سورية ما يقارب عشرات آالف الخريجين سنوًيا، إذ بلغ 
عددهم الفعلي في 2010 ما يزيد على 38500 خريج يتعين نظرًيا على النصف منهم )الذكور( أن يؤدي خدمته 

العسكرية اإللزامية.

ومع الهجرة املتزايدة بفعل الحرب، وعدم التحاق بعضهم في الداخل ألسباب متنوعة يصعب تحديد 
الرقم الفعلي لخريجي الجامعات املنضوين في الجيش من جميع االختصاصات، وباحتساب التحاق ربع 
الذكور فقط، فإن املجموع التراكمي ألعدادهم في صفوف الجيش سيزيد على أربعين ألف شخص، بسبب 
الخدمة الطويلة وعدم التسريح، يضاف إليهم الخريجون الذين جرى استدعاؤهم لخدمة االحتياط، وبلغ 

عدد املطلوبين للحتياط في نهاية 2018 قرابة مليون شاب سوري وفق إذاعات البحث املعممة بحقهم.

وبغياب األرقام الدقيقة لقتلى الجيش السوري وغياب اإلحصاءات الفعلية يصعب تحديد الرقم الفعلي 
لنسب الخريجين الجامعيين الذين قتلوا في أثناء وجودهم في الجيش، وكانت كثير من التقارير الدولية أشارت 
إلى أرقام تزيد على 150 ألف قتيل في صفوف الجيش السوري في خلل سنوات الحرب املاضية واملستمرة 
حتى اآلن، لكن املعرفات االجتماعية والنعوات املنشورة، والنسب االفتراضية لعموم القتلى من العدد الكلي 

للجيش تفترض وصول أعدادهم إلى آالف، إن لم يكن أكثر.

الفاقد التعليمي بفعل الزمن واآلثار النفسية– 3

باستثناء األطباء كان لسنتي الخدمة اإللزامية في زمن السلم قبل 2011 تأثيرها الواضح في جميع الخريجين 
الجامعين النقطاعهم عن معارفهم ومهنهم املرتبطة بها، ومع امتداد الحرب في السنوات العشر املاضية، 
وانقطاع الخريجين عن معارفهم ومهنهم سنوات طوال تراوح بين 7 و10 سنوات ضمن ظروف قهرية وغير 
إنسانية، خسر معظم الخريجين ارتباطهم الفعلي بمعارفهم التعليمية التي لم تجد لها تعبيًرا عملًيا في خضم 
ا لذلك يمكن القول إنها تعرضت 

ً
الحياة، ولم تتأصل فيها الخبرات املكتسبة لعدم ممارسة املهنة، خلف

للتأكل واالضمحلل بفعل فاقد الذاكرة عبر الزمن.

وأشارت تقارير عدة إلى الحالة الذهنية املشوشة والضياع الذي أصاب عدًدا منهم بعد تسريحه من 
الجيش وعدم قدرتهم على التأقلم الوظيفي واملنهي، وخصوًصا في القطاعات املرتبطة بالتعليم ملن حظي 
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بفرصة الوظيفة منهم، لتنامي حالة االغتراب واالنفصال عن الواقع بسبب الضغوط النفسية التي خضعوا 
لها، ولعدم قدرتهم على التخلص من رواسب املؤثرات العنفية التي عايشوها ومروا بها خلل سنوات 

وجودهم في الجيش. 

 أشارت تقارير محلية إلى تنامي حالة البطالة بين كثيرين منهم لعدم وجود وظائف تتناسب مع مؤهلتهم 
التعليمية، فيما ذهب بعض آخر منهم إلى ممارسة مهن ال علقة لها باملسار التعليمي لهم، وقبلوا بممارسة 

أعمال متنوعة تحت ضغط الحاجة امللحة، واالنهيار االقتصادي املتزايد)48).

إن االبتعاد املديد عن املهنة ال يشكل فقط، فاقًدا وضياًعا لتراكم الخبرة االفترا�صي ضمن سيناريوهات 
مغايرة لهؤالء، وإنما ينسحب أيًضا، على الفاقد النظري ملعارفهم األساسية التي أسست عليها معايير منحهم 
الشهادات العلمية، وإن عودتهم للعمل ستكون محفوفة بمخاطر مهنية في املقام األول، ومخاطر تتعلق 

بالتواصل االجتماعي الذي ترتكز عليه كثير من املهن الفكرية والنظرية، وفي مقدمتها التعليم.

ومع صعوبة تحديد الفواقد الفعلية في هذا املستوى وتأثيراتها االجتماعية والنفسية بسبب جدة الظاهرة 
وعدم دراستها بشكل مفصل، وألن كثيرين منهم ما يزالون في الجيش منذ سنوات عدة، ولم يسرحوا بعد، 

إال أن املؤشرات االبتدائية ملن أنهى الخدمة منهم تدل على نتائج سلبية على الصعيدين العلمي والنف�صي.

رابًعا: املناهج التعليمية في املناطق السورية

أدى صراع األطراف املتنازعة في سورية في مرحلة ما بات ُيعرف بـ )الحرب السورية(، إلى فصل قسري 
سيطر عليها من قوى األمر الواقع في مستويات الحياة كافة؛ كانت سمته الرئيسة طغيان 

ُ
بين املناطق امل

)األيديولوجيا( على مقدرات الحياة اليومية. ولم يخرج قطاع التعليم عن ذلك، بل على العكس، كان مساحة 
متسعة لبث روح األيديولوجيا في املناهج الدراسية )ال سيما ما قبل الجامعية( في مناطق النزاع املختلفة على 

األرض السورية.

املناهج التعليمية في مناطق سيطرة النظام السوري– 1

عملت وزارة التربية في سورية طوال عهود انقضت قبل الثورة 2011، على تكريس أيديولوجية السلطة في 
مناهج املراحل التعليمية كافة، ال سيما تلك املتعلقة بالتربية الوطنية والقومية. وفي مادتي التاريخ والجغرافيا 
، كانت تتغير خريطة سورية بحسب العلقة الدبلوماسية مع الدول املجاورة، وتتعدد التسميات حول 

ً
مثل

األحداث التاريخية كذلك تبًعا للتجاذب أو التنافر السيا�صي أيًضا.

 
ً

كان يجري التركيز على املجتمع ككل ضمن إطار رؤية ُموحدة تعد املجتمع السوري مجتمًعا عربًيا أوال
وجزًءا ال يتجزأ من وطٍن عربي تعّرض لتجزئة استعمارية ومؤامراٍت مستمرة أطاحت معظم املشروعات 
والظروف  )الراهنة(  الخارجية  التحديات  مواجهة  ضرورة  على  املجتمع  مشكلت  واختزلت  الوحدوية. 

)48( -https://daraj.com/5 710/
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ل فرض اللباس العسكري املّوحد واملنظمات املؤدلجة كطلئع البعث 
ّ
)االستثنائية( التي تعيشها األمة. ومث

واتحاد شبيبة الثورة إطاًرا أوحد لتنظيم نشاط الطلب، إضافة إلى معسكرات الصاعقة واملعسكرات 
اإلنتاجية في املرحلة الثانوية وفرض معسكرات التدريب الجامعي على طلب الجامعة )الذكور( جزًءا من 
عملية عسكرة املجتمع ككل وفرض هيمنة الدولة الشمولية في مستوى املؤسسات واألفراد، وقد شملت 
ر 

ّ
لت مادة التربية القومية االشتراكية الدليل األيديولوجي املؤط

ّ
 بكاملها. ومث

ً
هذه السياسة التربوية أجياال

ألي رؤية سياسية منشودة من جانب دولة الحزب الواحد. وعلى الرغم من التوجه العلماني الشكلي، بحكم 
سيطرة حزب البعث العربي االشتراكي الحاكم املطلقة على كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، بقي تدريس 

التربية الدينية اإلسلمية واملسيحية جزًءا أساسًيا مفروًضا، وليس اختيارًيا، على الطلب.)49)

هدفت تلك املناهج إلى خلق مجتمع ذي اتجاه وبعد واحد، وتأطيره بمفهومات موحدة تتما�صى مع 
الطبقية  التعقيدات  عن  النظر  بغض  املوجود  الحكم  نظام  وطبيعة  املهيمنة  السياسية  األيديولوجيا 
واملجتمعية التي تتفاوت من محافظة إلى أخرى بما فيه التنوع اإلثني والطائفي. وتعد القضية الكردية أحد 
أهم األمثلة على ذلك. إذ على الرغم من وجود اختلف ثقافي ولغوي فإن املناهج لم تراِع ذلك، فُمنعت اللغة 
 من االعتراف بهويتهم بوصفها جزًءا أساسًيا 

ً
رض عليهم تبني هوية ولغة واحدة بدال

ُ
الكردية من املدارس، وف

من الهوية السورية.

بعد انطلقة االنتفاضة السورية 2011، ودخول سورية في مرحلة الحرب، كان ال بد لحكومة النظام 
السوري، مع تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ متصارعة، أن تقوم بعمليات تعديل على املناهج التعليمية بما 
يتوافق مع شكل علقاتها مع الدول ومواقفها تجاه ما يجري في سورية. وقد قامت حكومة النظام السوري 
بعملية تغيير في مناهج مرحلتي التعليم األسا�صي األولى والثانية ومرحلة التعليم الثانوي في 2017، وشملت 52 

 واسًعا بسبب ما تضمنته املناهج الجديدة من أخطاء وإشكاالت.
ً

كتاًبا. وأحدثت التعديلت الجديدة جدال

اتخذ الجدل حول املناهج الجديدة طابًعا أيديولوجًيا بحًتا، فقد جرى االعتراض من املؤيدين للنظام 
للسوري على نشر قصيدة للشاعر )ياسر األطرش املحسوب على املعارضة(، فألغيت القصيدة واستبدلت 
بها قصيدة أخرى لشاعر مؤيد هو )سائر علي إبراهيم(. وأصدرت وزارة التربية قراًرا آخر ق�صى بإعادة لواء 
إسكندرون والجوالن إلى خريطة سورية بعد اعتراضات على ورود خريطة في كتاب مادة علم األحياء للصف 

األول الثانوي ال تضم املنطقتين.

وغيرت تربية النظام السوري مادة التاريخ في طبعة 2016-2017 وبخاصة من ناحية الفتوحات العثمانية، 
فغيرت كلمة )الفتح( إلى )السقوط/ االحتلل( العثماني، بسبب املوقف التركي من النظام السوري واألوضاع 
السياسية بينهما، وكذلك أضافت كلمة )الثاني( عوًضا عن كلمة )الفاتح( من اسم السلطان العثماني 

)محمد الفاتح(، وذلك في عبارات تتحدث عن القسطنطينية والفتح العثماني.

وفي محاولة لفرض سردية للحرب في سورية، يحاول النظام السوري جعل قادة ميليشياته رموًزا تاريخيين 

)49) - جدل التعليم في زمن الحرب السورية.
https//:salonsyria.com.#/جدل-التعليم-في-زمن-الحرب-السورية/X1TOkaJR IU
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للدولة، إذ انتشرت صورة لسبورة في إحدى مدارس ريف مصياف، ألمثلة في درس اللغة العربية، تمجد أحد 
بات الحرس الجمهوري، وتكرس حكومة النظام جهدها 

ّ
زعماء امليليشيات ويدعى عصام زهر الدين من ُمرت

إلثبات زعماء املليشيات كقادة ورموز.)50)

لم يتوقف األمر عند اإلرباك في املناهج الجديدة، فكان األخطر من ذلك هو رسم سياسة أدلجة أجيال 
سورية قادمة، حين عملت إيران وروسيا على السيطرة على قطاع التعليم، لترسخ كل دولة مشروعها 

الخاص في سورية، عبر فرض لغتها أو مناهجها التعليمية في املراحل التعليمية املختلفة.

دّرس املناهج اإليرانية، إذ أسست سلسلة مدارس 
ُ
أنشأت إيران في 2014 مدارس إعدادية وثانوية عدة ت

باسم )الرسول األعظم( وذلك وفق منهج درا�صي يطلق عليه )منهج آل البيت(، وتتركز أغلبية هذه املدارس 
في محافظتي اللذقية وطرطوس. بعد ذلك وقعت وزارة التعليم والتربية اإليرانية مع حكومة النظام في 
2020، مذكرة تفاهم، تق�صي بإشراف وزارة التعليم والتربية اإليرانية على تعديل املناهج الدراسية السورية 
وطباعتها في إيران، إضافة إلى مساهمات أخرى كثيرة يتعلق جميعها بقطاع التربية والتعليم في سورية. وجاء 

في خطة وزارة التعليم اإليرانية جعل اللغة الفارسية لغة ثانية واختيارية في الثانويات السورية.

أما بالنسبة إلى روسيا، فعمدت وزارة التربية في حكومة النظام إلى عقد اتفاق مع وزارة التربية الروسية 
إلدخال اللغة الروسية إلى الصفوف اإلعدادية، كلغة أجنبية ثالثة بعد اإلنكليزية والفرنسية. )وقد أضيفت 
مع بداية 2015/2016(، عدا عن »شبكة مراكز التعليم املفتوح باللغة الروسية التي ستظهر في سورية خلل 
األعوام ما بين 2019 و2025، كما ستقوم الجامعات السورية بافتتاح كليات اللغة الروسية في جامعتي 
اللذقية وحمص مع بداية العام الدرا�صي، إضافة إلى افتتاح الكثير من املعاهد في جامعة حلب لتعلم اللغة 

الروسية«.)51)

املناهج التعليمية في مناطق قوات PYD )قوات سوريا الديمقراطية(– 2

سارعت قوات األمر الواقع »PYD« حزب العمال الكردستاني بنسخته السورية، ومن ثم )قسد( في 
املناطق التي تقع تحت سيطرتها، على فرض أيديولوجيتها عبر املناهج التعليمية. فقد سعت املناهج الخاصة 
باإلدارة الذاتية لفرض فكر وسياسة محددة من خلل هذه املناهج، وهي تعتمد على ثلثة أركان وقواعد: 
وإعادة  التغيير  بضرورات  مرتبط  والثالث  الكردية،  اللغة  اعتماد  وثانيها  األيديولوجية،  الحاجات  أولها 
التأهيل للبنى التعليمية. وقد أو�صى املؤتمر الثاني ملؤسسة اللغة الكردية SZK الذي عقد في عفرين 18 
كانون الثاني/ يناير 2015، بترسيخ النظام التعليمي وفق مبادئ األمة الديمقراطية استناًدا إلى فلسفة )عبد 
هللا أوجلن( بوصفه قائًدا للشعب الكردي، وضرورة تأهيل الكادر التدري�صي لنفسه بجهد ذاتي وإخضاع 
األعضاء جميعهم للتدريب األيديولوجي والثقافي واملسلكي، وضرورة عمل الهيئة على البدء بالتعليم رسمًيا 

)50) - التعليم في سوريا.. ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها، حسن الخطيب،
https//:www.noonpost.com/content29491/

)51) - ما بين “البعث” والدول املسيطرة: كارثة تحكم مناهج التعليم السوري، فراس حاج يحيى.
https//:daraj.com/38602/

https://www.noonpost.com/content/29491
https://daraj.com/38602/
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في خلل العامين 2016-215.)52)

كاملة  واإلعدادية بصورة  االبتدائية  املرحلتين  الذاتية  اإلدارة  التي وضعتها  الجديدة  املناهج  شملت 
والتحضير للمرحلة الثانوية، لتصبح بذلك املراحل التعليمية كافة تخضع ملناهج اإلدارة الذاتية. وهي تتناول 

في الصفوف الثلثة األولى:

- تدريس اللغة الكردية إضافة إلى مادة األخلق واملجتمع.

- ُيدرس كتاب التربية الدينية ليشمل دراسة الديانات الثلث في املنطقة، وهي اإلسلمية، املسيحية، 
الزردشتية

- مادة التاريخ تدرس للصفوف كافة، وتتناول تاريخ شعوب املنطقة ومكوناتها وحوادثها التاريخية.

- مادة الجغرافية تدرس جغرافية منطقة الهلل الخصيب وكردستان الكبرى )بين تركيا وإيران وسورية 
والعراق(

- مادة األمة الديمقراطية التي تدرس في املرحلة الجامعية وهي تنبع من فكر )عبد هللا أوجلن( زعيم حزب 
العمال الكردستاني)53).

أما املدارس التابعة للنظام هناك، فيقتصر وجودها في املربع األمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، إال أنها 
تشهد ازدحاًما كبيًرا نتيجة إقبال الطلب على الدراسة في املدارس التابعة لحكومة النظام نظًرا لحصولها 
على اعتراف يخولهم دخول الجامعات السورية وحتى الخارجية، ولجأ الطلبة السوريون في الحسكة إلى 

دراسة الشهادة الثانوية بشكل حر، للتسرب من مدارس اإلدارة الذاتية.)54)

وبعد تزاحم على فرض املناهج التعليمية من الجهات التي تسيطر على األرض في مدينة )تل أبيض(، 
بعد إخراج تنظيم )داعش( منها، فقد تسابقت اإلدارة الذاتية ووزارة التربية في النظام إلى اإلعلن عن 
افتتاح مدارس في تلك املنطقة، وافتتح النظام 100 مدرسة بعد افتتاح 42 مدرسة في ريف حلب الشرقي. 
في املقابل، سعت إدارة التعليم في اإلدارة الذاتية إلى فرض املنهاج الجديد، في ظل غياب الجهات الرسمية 
رض منهاج كامل باللغة الكردية من الصف األول حتى الخامس، أما في منهاج 

ُ
ممثلة بالنظام السوري، إذ ف

الصفوف التالية )من السادس وحتى الثالث الثانوي( فجرى استبدال كتاب )األمة الديمقراطية( بكتاب 
التربية القومية االشتراكية.

ويدرس الطلب العرب املنهاج الذي تفرضه اإلدارة الذاتية باللغة العربية. أما الطلب األكراد فيجري 
تدريسهم املنهاج الذي تفرضه باللغة الكردية. وقد لقيت هذه املناهج رفًضا من قبل شريحة كبيرة من العرب 
واألكراد واملكونات األخرى، بسبب تخوفهم على مستقبل أوالدهم، وبخاصة أنه لم يجِر االعتراف بها رسمًيا 

)52) - الوضع التعليمي في شمال سورية في ظل اإلدارة الذاتية، فدوى حسين/ مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2017.

)53) - املرجع السابق

)54) - التعليم في سوريا.. ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها، حسن الخطيب،
https//:www.noonpost.com/content29491/

https://www.noonpost.com/content/29491
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من أي جهة. ولجأ معظمهم إلى تدريس أطفالهم منهاج النظام السوري في بيوتهم.

وفرقت )قوات سوريا الديمقراطية( يوم 2020/9/13 تظاهرة ضد مناهجها التعليمية التي فرضتها 
في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية تزامًنا مع بدء اليوم األول من املدارس. فقد نفذ عشرات الطلب 
واملعلمين وقفة احتجاجية أمام ثانوية )الشهيد حنا عطا هللا( للمتفوقين في الحسكة، احتجاًجا على قرار 
منع املناهج التعليمية املعترف بها وفرض منهاج درا�صي خاص )باإلدارة الذاتية( على نحو 1800 مدرسة في 
املحافظة. وأطلق عناصر تابعين لـ)قسد( النار في الهواء لتفريق املحتجين واعتقل ستة معلمين و13 طالًبا 
في املرحلة الثانوية. وسبق أن أبلغت )اإلدارة الذاتية( مديري مدارس في مدينة القامشلي بمنع تدريس منهاج 

وزارة التربية التابعة للنظام والتقيد باملنهاج الذي طبعته )اإلدارة الذاتية( تحت طائلة االعتقال.)55)

وتحتوي املناهج الحديثة املفروضة، وفق األهالي، فقراٍت تمّس الدين اإلسلمي، وتضّمنت تغييًرا في عدد 
من الفصول داخل كتب التاريخ والجغرافيا إضافة إلى استبدال أسماء بعض املواد، وطباعة كتب جديدة 

وسحب بعض الكتب األخرى.

ومؤخًرا، أصدرت جهات تعليمية وفعاليات محلية في مناطق ريف دير الزور، بياًنا أعربت من خلله عن 
رفضها ملا ورد في املنهاج الدرا�صي الجديد الذي طرحته اإلدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها شمال 
شرق البلد. ذلك أن املنهاج الجديد يعد محاولة أدلجة وتغيير في املعتقدات والتسهيل من االنحلل األخلقي 
من خلل منهاج )ميليشيا قسد( الجديد الذي يحوي على فقرات تمس بالدين اإلسلمي، وإضافة مادة 

تدرس لجميع املراحل تشجع على االنحلل األخلقي.

ويكشف املنهاج عن إلغاء عدد من الفقرات في مادة التاريخ التي تتحدث عن مراحل تاريخية مفصلية 
ومهمة كالعصرين األموي والعبا�صي وغيرها، وتسليط الضوء على أحداث القامشلي في 2004 وتأريخها 
بوصفها بداية للثورة السورية، ومسميات أخرى غير دقيقة. في حين تضمن املنهاج املطروح مادة الثقافة 
للتربية اإلسلمية، وتناقش الديانات الزرادشتية واأليزيدية  واألخلق أو معتقدات الشعوب وهي بديلة 

قدس الطبيعة وتشجع على اإللحاد كذلك.)56)
ُ
وبعض الديانات األخرى التي ت

ومن بين األمور التي يشجع عليها PYD في إدارته للمدارس في مدينة القامشلي وريفها، هي أيديولوجية 
)العنف الثوري(. إذ غالًبا ما تركز أدبيات الحزب في العملية التعليمية على نشر صور مقاتلين ومقاتلت 
تابعين لحزب العمال الكردستاني مع ملحة تمجيديه عن حيوات هؤالء املقاتلين، إضافة إلى تقديس عبد هللا 

 لألمة.)57)
ً

أوجلن ونشر صوره بوصفه قائًدا للشعب، وبطل

)55) - »قسد« تفرق مظاهرة ضد فرض مناهج »اإلدارة الذاتية« في الحسكة.
https//:www.syria.tvقسد-تفرق-مظاهرة-ضد-فرض-مناهج-اإلدارة-الذاتية-في-الحسكة/

)5 ( - https://2u.pw/a8svH

)57) - التعليم في سياسات حزب العمال الكردستاني في سورية: بين العنف و«التكريد«.
http//:alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item568161017-595/

https://www.syria.tv/قسد-تفرق-مظاهرة-ضد-فرض-مناهج-الإدارة-الذاتية-في-الحسكة
http://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/595-568161017
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ويمكن وصف املناهج املعتمدة في مناطق سيطرة حزب PYD وقسد بما يأتي:)58)

- فرض مناهج دراسية بمرجعية أيديولوجية تمثل سياسة حزب العمال الكردستاني، وتشجع على ما 
يسمونه في أدبياتهم بـ)العنف الثوري(، والتسويق له

- تكريد أسماء املناطق واملعالم الجغرافية في املنهاج

- إلغاء مادة التربية الدينية واالستعاضة عنها بمادة لتدريس األديان بشكل سطحي بما فيها الزردشتية.

اإلعدادية  الشهادة  حملة  من  مؤهلين  غير  مدرسين  وانتداب  األصلء  املدرسين  باستبعاد  القيام   -
واالبتدائية أحياًنا للتدريس

- يفرز الطلب على أساس عنصري )عربي / كردي( بحيث يوجد صف للعرب في كل مدرسة

يتم تدريس الطلب العرب املنهاج الذي تفرضه اإلدارة الكردية باللغة العربية وبلغة ركيكة وغير علمية 
وتفتقد إلى الشروط املعرفية. أما الطلب األكراد فيجري تدريسهم املنهاج الذي تفرضه اإلدارة الكردية 

أيًضا باللغة الكردية.

املناهج التعليمية في املناطق الخارجة على سيطرة النظام– 3

مع خروج مناطق في شمال سورية (إدلب وريفها) على سيطرة النظام، كان ال بد من التوجه نحو سياسة 
تعليمية مختلفة، أهم ركائزها تغيير املناهج التي كانت تدرس وتروج لفكر النظام السوري وسياساته، لكن 

ذلك لم يحدث تماًما.

فقد اعتمدت مناهج التعليم الرسمية املؤلفة في دمشق من جانب وزارة التربية والتعليم، بعد حذف مواد 
محددة أهمها: التربية االجتماعية، التربية الوطنية، التربية الفنية، املوسيقا، والتكنولوجيا. وبهذا يتبقى 
من املنهاج املعتمد في املدارس كتاب اللغة العربية، اللغة االنكليزية، الرياضيات، ومادة العلوم للصفوف 
من األول ابتدائي وحتى الصف الرابع. ومن الصف الخامس وحتى التاسع يضاف إلى ما سبق مواد اللغة 
الفرنسية، التاريخ، الجغرافية، والفيزياء والكيمياء. وال يختلف األمر بالنسبة إلى مرحلة التعليم الثانوي 

بفرعيه األدبي والعلمي.

أجريت تعديلت طالت حذف كل ما يشير إلى نظام البعث، حافظ األسد، بشار األسد، إضافة إلى استبدال 
بعض الرموز السياسية املعتمدة من جهة النظام السوري، برموز أخرى يرى القائمون على تعديل املنهاج 
أنها األجدر في ضمها إلى املنهاج، واستبدل بالعلم السوري الرسمي )العلم األحمر( علم قوى املعارضة )العلم 
األخضر(. عدا ذلك، لم يمس التعديل أي �صيء آخر. وكان من أهم التعديلت التي قامت بها الهيئة: »تمت 
إزالة جميع صور األسد ووالده الراحل. وتم استبدال العلم السوري بعلم املعارضة، وتم حذف اإلشارات 
إلى األسد بأنه »القائد الخالد«. ولم يعد يشار إلى عصر اإلمبراطورية العثمانية بعبارة »االحتلل العثماني«. 

)58) - مشهد معقد.. عن التعليم شمال وشمال شرقي سورية،
https//:www.noonpost.com/content34929/

https://www.noonpost.com/content/34929
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كما لم يعد يشار للنقلب الذي قام به األسد األب في عام 1970 بـ »الحركة التصحيحية«. تم أيضا تغيير 
مسمى حرب عام 1973 مع إسرائيل التي فشلت فيها سوريا في استعادة مرتفعات الجوالن من »حرب تشرين 

التحريرية« إلى مجرد »حرب تشرين«.)59)

قبل 2013، لم يجر أي تعديل على املناهج الدراسية، وجرى االكتفاء بحذف مادة التربية القومية االشتراكية، 
وبعض دروس مادة التاريخ، ثم َعدلْت )جميعة شام اإلسلمية( املناهج في 2012-2013، مكتفية بحذف كل ما 
ق صراحة بأفكار البعث، واسم )حافظ األسد وبشار( وصورهما في الكتب الدراسية كلها. ثم عدلت جميعة 

ّ
يتعل

 آخر يقارب التعديل األول. وفي 2015-
ً

)علم( الهيئة السورية للتربية والتعليم في 2013-2014، املناهج تعديل
2016 كان تعديل الحكومة املؤقتة يختلف عن تعديل املؤسستين املذكورتين، ويتجاوزهما في مواضع عدة.

يتضح إذن، إجراء تعديلت شكلية على املنهاج الذي يعتمده النظام السوري على أساس عدم املساس 
باملادة العلمية، لكن لم يكن هناك تعديل )بنيوي( يمس هيكلية املناهج التعليمية.

من األمثلة الدالة، يأتي درس شخصيات تاريخية، في كتاب الدراسات االجتماعية للصف السادس، 
على ذكر ثلث شخصيات، وهي شخصية )أحمد مريود(، و)عمر املختار(، و)جميلة بوحيرد(، أبقت هيئة 
)شام اإلسلمية( على النص املكتوب عنها، وحذفت الصور التي تظهر فيها )جميلة بوحيرد( مع )بشار األسد(، 
 منها نًصا عن املناضلة )طل امللوحي( مع صورها، ثم أزالت وزارة التربية املؤقتة النص كامله، 

ً
ووضعت بدال

ركت الصفحة فارغة، ثم حذفت )علم( الهيئة السورية للتربية والتعليم.)60)
ُ
والصور املرفقة به، وت

وبالنسبة إلى التعليم في إدلب، فإن مديرية التربية والتعليم في إدلب هي املسؤول األول عن ملف التعليم 
في املحافظة. وقد كانت تسّمى مديرية املعارف، لتسمى بعدها مديرية التربية الحرة في إدلب في منتصف 
2013. ومنذ ذاك اليوم تقوم مديرية التربية والتعليم بإنشاء امتحانات لطلب الشهادتين الثانوية والتاسع.

أسس املديرية عدد من املعلمين الذين فِصلوا بقرار وزاري في نهاية 2012، وكانت تتبع للحكومة املؤقتة، 
وهي غير ممولة من أي جهة أممية على الرغم من هيمنتها على منطقة إدلب وأصبحت إدارتها مستقلة بعد 

سيطرة حكومة اإلنقاذ على إدلب.

وحتى 2018 كانت تنشط مدارس للنظام السوري في ريف إدلب حيث تدرس مناهج النظام مع حذف 
كتاب القومية، وتتعرض لتدقيق من التربية الحرة مع مسح الشعارات املوالية للنظام، في حين إن املناهج في 

إدلب وريف حلب الشمالي هي املقصودة بدرع الفرات، فهي موحدة وتطبع الكتب في تركيا.

وبدءا من 2019، قررت مديرية التربية والتعليم في إدلب إلغاء التدريس بمناهج النظام في املدارس التي 
تتبع ملديرية التربية في حماة، وذلك بسبب وجود شعارات تمجد النظام السوري على الكتب وصور لرئيس 

)59(  -https//:syriauntold.com/31/12/2019/ما-التعديلت-التي-طرأت-على-مناهج-التعل/

)60) - التعليــم فــي مناطــق الشــمال الســوري )عفريــن، جرابلــس، اعــزاز، البــاب( بحــث استكشــافي، محمــد نــور النمــر، ســماح حكواتــي، مركــز حرمــون 
للدراســات املعاصرة، 2020

https://syriauntold.com/2019/12/31/ما-التعديلات-التي-طرأت-على-مناهج-التعل/
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النظام بشار األسد حيث أصبحت املناهج موحدة في محافظة إدلب.)61)

املناهج التعليمية في مناطق النفوذ التركي– 4

بعد عمليتي )درع الفرات( و)غصن الزيتون( اللتين قامت بهما القوات التركية مع فصائل الجيش الحر 
لطرد داعش وقوات PYD من مناطق شمال حلب، اعزاز والباب وجرابلس وعفرين، عملت تركيا على إعادة 
تأهيل الحياة االقتصادية واالجتماعية واألمنية، من خلل دعم املؤسسات الصحية واألمنية واالتصاالت 

والخدمات الدينية والتعليم. 

أعادت تركيا بالتعاون مع املجالس املحلية هيكلية التعليم في هذه املناطق األربع ومخيماتها بأن ربطتها 
إدارًيا بوزارة التربية، وتحديًدا بمديرية التعليم مدى الحياة، وهي القسم الخاص بالتعليم عن ُبعد، وألحقت 
هذه املناطق إدارًيا وتربوًيا بإدارات التربية في الواليات التركية الجنوبية التي عملت في مناطق الشمال السوري 

من خلل منسقين أتراك يشرفون على سير العملية التعليمية.

عملت تركيا بالتعاون مع املجالس املحلية، وتحديًدا املكتب التعليمي فيها، على إعادة فتح املدارس 
املغلقة، بحيث بلغت نسبة املدارس املفتتحة أكثر من 90 في املئة من املدارس التي كانت موجودة في 2011، 
وكذلك إصلح أكثر من 65 مدرسة في جرابلس والباب، تعرضت للقصف والتدمير، وأعادت تأهيل هذه 
املدارس في أزمنة متفاوتة، فًضل عن توفير األثاث املدر�صي واملستلزمات املادية الستئناف العملية التعليمية.

واجهت العملية التعليمية في الشمال السوري املشكلت ذاتها التي لم تستطع املعارضة السورية حلها 
من قبل )مشكلة املناهج الدراسية(. فعلى الرغم من ربط التعليم في هذه املنطقة بوزارة التعليم التركية –
مديرية التعليم مدى الحياة– بالتعاون مع املجالس املحلية واملكتب التعليمي فيها، فإن املناهج الدراسية 
ما زالت مستمرة حتى اآلن، إذ َيدرس طلب منطقة الشمال السوري املناهج الدراسية نفسها التي كان 
يدرسها الطلب السوريون في املدراس املؤقتة في تركيا، وهي مناهج النظام التي زعمت وزارة التربية املؤقتة 
 من 

ً
أنها عدلتها، باستثناء تغيير بسيط، وهو أن الجهات التي طبعت هذه الكتب املدرسية قد تغيرت، فبدال

قيام منظمات مجتمع مدني سورية وحكومية أو منظمات خيرية قطرية بطباعة هذه املناهج، قامت جهة 
تركية، وهي )وقف املعارف التر كي(.)62)

املناهج التعليمية في فترة سيطرة )داعش(– 5

اتبع تنظيم )داعش( في املناطق التي كان يسيطر عليها في سورية، املنهجية ذاتها في تعامله مع مقدرات 
الحياة األخرى. فقد كرس )ديوان التعليم( أفكار التنظيم وأيديولوجيته وأهدافه لخلق جيل على نهج 

سياسته الراديكالية.

) 1(  -https//:syriauntold.com/26/11/2019/مستقبل-التعليم-في-الشمال-السوري/

)62) - التعليــم فــي مناطــق الشــمال الســوري )عفريــن، جرابلــس، اعــزاز، البــاب( بحــث استكشــافي، محمــد نــور النمــر، ســماح حكواتــي، مركــز حرمــون 
للدراســات املعاصرة، 2020

https://syriauntold.com/2019/11/26/مستقبل-التعليم-في-الشمال-السوري/
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عمد تنظيم )داعش( إلى إيقاف الّدراسة في بادئ األمر، إذ أغلق املدارس، وحرق جميع األوراق الّرسمّية 
للطلب، وقد بّرر الّتنظيم ذلك بأّن مناهج الّنظام الّسابق تسعى إلى الكفر، وتعمل على ترسيخ مبادئ 
مين تحوي منهاًجا مؤقًتا قام الّتنظيم بالعمل 

ّ
العلمانّية. ثم قام الّتنظيم بتوزيع أقراٍص رقمّية على املعل

مين 
ّ
غة العربّية، بالتزامن مع تدريب عدٍد من املعل

ّ
عليه، يقتصر على بعض املواد األساسّية كالّرياضّيات والل

املتعاونين مع الّتنظيم للعمل عليه، بعد ذلك بدأ الّتنظيم بهيكلة الّدراسة، وإعادة فتح املدارس بعد طباعة 
تي تتفق مع مبادئه وأفكاره، وتعديل املواد بشكل جوهرّي، إضافة إلى إلغاء عدد من 

ّ
املناهج املعتمدة منه ال

تي 
ّ
غة الفرنسية والتربية الّدينّية اإلسلمّية، والتربية الدينية املسيحّية، وعدد من املواد ال

ّ
املواد منها: ماّدة الل

ربية املوسيقّية، والتربية الفنية.
ّ
فل وذوقه العام مثل: الت

ّ
ترتقي بروح الط

ضمت املناهج الدراسية للمرحلة األولى )األول حتى الخامس( عدًدا من املواد، منها: اإلعداد البدني، 
غة العربية 

ّ
الحديث الّنبوّي، الّرياضّيات، علوم القرآن، سيرة الّنبي صلّى هللا عليه وسلم، عقيدة املسلم، الل

عبّية، عقيدة املسلم، القرآن. اللغة اإلنكليزية، الّتاريخ، الجغرافيا.
ّ

الخط العربّي. اآلداب الش

تي تشترك بها مواد الّدراسة في املرحلة االبتدائّية منها:
ّ
ويمكن ملحظة عدد من الّسمات العاّمة ال

ه جرى وضع هذه 
ّ
ة، لجميع صفوف املرحلة االبتدائّية، وتنبه هذه املقّدمة إلى أن

ّ
ُمقّدمة عاّمة للكتب كاف

رات، سواء أكانت شرقّية أم غربّية. ويوجد في 
ّ
املناهج في ضوء الكتاب والّسنة الّنبوّية بعيًدا عن أّي مؤث

الكتاب عدد من الّصور لرايات تنظيم داعش، وأشكال سوداء لبعض الجنود، يقومون ببعض الحركات 
ا بارًزا يحتوي على  القتالّية الّصعبة. وال تكاد تمر بضع صفحات في الكتاب من دون أن تجد فيه ُمرّبًعا جانبيًّ

أحد مفهومات تنظيم داعش ومبادئه.

وُيلحظ أّن كتاب ماّدة اإلعداد البدني هو كتاب واحد لجميع سنوات املرحلة االبتدائّية. يظهر غلفه 
مجموعة ملثمة من األفراد، تعلوها راية داعش وهم يتدّربون في أوضاع قتالّية داخل حلبة مخصصة 

للمصارعة.

وتبدأ ُمقّدمة الكتاب بتركيز أحادّي الجانب على حديث الّرسول محمد عليه الّصلة والّسلم »املؤمن 
القوّي خير وأحب إلى هللا من املؤمن الّضعيف، وفي كل خير«. إذ قصر الحديث على الجانب الجسدّي من 

حياة اإلنسان، في حين إّن املقصود بالحديث هو الجانبين كليهما في حياة اإلنسان الروح والجسد.

دّرس لجميع صفوف املرحلة االبتدائّية، عمد الّتنظيم إلى إشباع 
ُ
غة العربّية وهي ماّدة عاّمة ت

ّ
وفي ماّدة الل

فل بالعنف والكره في كتاب املاّدة، فنجد أّن كتاب املاّدة للصف األّول االبتدائّي يحتوي على عدد من 
ّ
الط

اشات ودّبابات وطائرات وجنود ملثمين في أوضاع قتالّية. 
ّ

صور األسلحة بمختلف أشكالها من سيوف ورش
وتنّوعت صور األغلفة، إذ أدرج الّتنظيم في أحدها صوًرا عدة ألسلحة، ومقاتلين وراية التنظيم. 

انتهج الّتنظيم أسلوًبا جديًدا في الّتدريس، إذ اعتمد على صور ومعلومات لعناصره، ووضعها ضمن املاّدة 
لزم األطفال بحفظ هذه املعلومات لكي يكونوا 

ُ
مّجد هذه املواد املقاتلين، وت

ُ
بوصفها مواد دراسّية للقراءة، وت

خصّيات )أبوعبد الرحمن البيلوي( قائد املجلس العسكرّي للتنظيم قبل 
ّ

قدوة لهم، ومن أمثلة هذه الش
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مقتله في 2014.)63)

قرت في مرحلة 
ُ
وهذا الكلم ينطبق على املواد الدراسية كالعلوم والرياضيات وغيرها من املناهج التي أ

سيطرة داعش.

لم تكن املناهج الدراسية بمعزل عن دوامة الحرب السورية، بل كانت إحدى املؤشرات األيديولوجية 
الدالة على هوية الصراع في سورية، بالنسبة إلى كل طرف من أطراف الصراع. 

 وجذرًيا 
ً

ففي املناطق التي يسيطر عليها ما يسمى بـ)اإلدارة الذاتية( غيرت املناهج الدراسية تغييًرا كامل
للمراحل الدراسية كافة، واعتمدت فرض فكرها وسياساتها للمناهج التعليمية استناًدا إلى األيديولوجيا 

بشكل صارخ، من خلل االهتداء بفلسفة عبد هللا أوجلن بوصفه قائًدا للشعب الكردي.

وأدرك النظام السوري أهمية املناهج الدراسية ودورها في الترويج للبروباغاندا الخاصة به، فأحدثت 
وزارة التربية في 2015 املركز الوطني لتطوير املناهج التعليمية. وقد جرى تغيير املناهج منذ 2017-2016 
تغييًرا يتوافق مع قيم تلقين الجيل الجديد على الخضوع الطوعي تحسًبا لخروجهم من سلطة النظام 

الدكتاتورية كما حدث في 2011.

واتسمت املناهج التعليمية للمناطق الخارجة على سيطرة النظام باإلرباك بعد فشلها في تقديم منهاج 
جديد مخالف ملنهاج النظام، فاكتفت بحذف كل ما يتعلق برموز النظام وبعض املغالطات التاريخية. أما 

تنظيم داعش فقد كان التعليم بالنسبة إليه نهًجا لتنشئة جيل متطرف وراديكالي، قبل سقوطه.

خاتمة

أفضت الحرب السورية إلى تفريغ املجتمع السوري من كثير من كوادره ونخبه التعليمية واملهنية بآن مًعا، 
ومع االستنزاف الكبير في القطاع التعليمي والصحي والهند�صي يخسر املجتمع السوري أهم مفاتيح التنمية 
 إلعادة البناء واإلنتاج، ومع خسارة اليد املاهرة واملدربة فإنه يفقد 

ً
بفقدانه رأس املال البشري األكثر تأهيل

الركيزة األساسية في عمليات اإلنتاج العتمادها الرئي�صي على وجوده.

وتأتي الخسارة املعنوية والثقافة إلى جانب الخسارة االقتصادية بفقدان اليد الخبيرة واملدربة في املهن 
والحرف اليدوية املتصلة بالتراث ليشكل فقدها خسارة للتراث اإلنساني واملحلي بما تمتلك من أصالة وغنى 

بصري وفني، وبما تختزن من عوامل الهوية املحلية ومكوناتها التاريخية.

نزيف الكوادر التعليمية والحرفية هو النزيف األق�صى، وتعتمد سرعة إعادة البناء على سرعة إعادة ترميم 
الفاقد فيه، إلى جانب الحفاظ على ما تبقى منه، وبخاصة في الشأن التراثي.

كارثة التعليم هي واحدة من أخطر الكوارث التي ضربت املجتمع السوري، فانهيار التعليم الكمي والنوعي، 

)  (  -https//:sound-and-picture.com?/p1894=

https://sound-and-picture.com/?p=1894


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

46

التعليمية وضبابية أهدافها، إضافة  العملية  التدري�صي املؤهل، وانعدام حوافز  الكادر  وانخفاض عدد 
إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين املؤهلين للدراسة حالًيا، سيضع مصير جيل كامل في مهب 

املجهول، ويضع مصير وطن ممزق أمام مزيد من األزمات واالنقسامات املقبلة.

كارثة التعليم هي كارثة مزدوجة بمساريها الفردي واملجتمعي، وهي من الكوارث التي تترك آثاًرا مديدة وتمتد 
إلى أجيال الحقة ملا يترتب عليها من تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية على املديين القصير واملتوسط، 

وربما على املدى الطويل أيًضا.

ردم الفجوة الحاصلة في التعليم هي من أولى مهمات إعادة البناء البشري واملادي، وهي االستثمار الحقيقي 
األمثل القادر على ردم الفجوات االقتصادية واالجتماعية، وخلق قاعدة صلبة يمكنها املساهمة الفعالة في 

عملية التعافي وإعادة البناء، وقهر العجز للوصول إلى حالة التنمية املستدامة.
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الفصل الثاني
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انهيار الواقع الصحي

انعكس انهيار قطاع الصحة السوري مباشرة على حياة السوريين، وقدرتهم على التداوي والحصول 
ا ونوًعا،  على الرعاية الطبية اللزمة، ضمن ظروف معيشية قاسية ونظام غذائي يتسم بالنقص املتزايد كمًّ
وظروف عنفية ومناخية غير مواتية للعيش بسبب انعدام وسائل التدفئة وعدم توفر السكن امللئم صحًيا، 
وفيما تجلى االنهيار الكبير في دمار البنية التحتية للقطاع الصحي وخروج أجزاء منه عن الخدمة، ونقص 
شديد في الكادر والتجهيزات الطبية، ساهم تقلص اإلنفاق الحكومي على الصحة في تراجع أداء القطاع، 
وانعكس مباشرة على حياة السوريين، وباألخص أصحاب األمراض املزمنة والسارية لعجز أصحابها عن دفع 

فاتورة التداوي الخاص واإلنفاق الطبي من الجيب.

وشكل التناقض بين ارتفاع الحاجة إلى الرعاية الصحية وانعدام القدرة املادية للحصول عليها، السمة 
األبرز في املرحلة املاضية والحالية، وتمظهرت بشكل أكبر في انخفاض املدخوالت املتزامن مع ارتفاع في كل 
تكاليف التداوي، وتكاليف الحصول على الرعاية الصحية؛ من التشخيص إلى الدواء إلى أسعار التحاليل 
 إلى التعويضات الجسدية املبتورة نتيجة الحرب، ومستلزمات األعمال الجراحية 

ً
والصور الشعاعية، وصوال

التي ارتفعت جميعها بسبب انهيار الليرة السورية وفقدانها 98 % من قيمتها الفعلية حتى خريف 2020.

وكما ساهم ارتفاع عدد القتلى الشباب واألطفال نتيجة الحرب في تخفيض متوسطات األعمار حسابًيا، 
ساهم الوضع الصحي املتردي أيًضا في تخفيض نسب األعمار الحقيقة ومعدالتها بسبب ارتفاع عدد الوفيات 
 عن تأثيرات 

ً
في الفئات العمرية املتوسطة لعدم تلقيها الرعاية الصحية امللئمة، أو في الوقت املناسب، فضل

الحالة النفسية في الصحة الجسدية بشكل مباشر، وباألخص في الحاالت املرتبطة باألزمات القلبية.
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: انعكاس دمار القطاع الصحي على التداوي
ً

أوال

أف�صى استهداف النظام املباشر للقطاع الصحي إلى دمار كبير في منشآته، حيث خرج كثير منها من الخدمة 
بسبب دماره الكلي أو الجزئي وساهم الحصار الخانق في إخراج كثير من املراكز واملنشآت الصحية من العمل، 

وأف�صى الدمار الكبير إلى تراجع الخدمات الصحية املقدمة في تلك املناطق بشكل كبير.

حيث تشير األرقام إلى أن 26 % من املستشفيات خرجت من الخدمة نهائًيا، فيما %   منها أصبح عملها 
متعثًرا جًدا و«وفًقا ملنظمة الصحة العاملية أصبح ما يقرب من ثلثي املستشفيات والعيادات السورية عديمة 
الفائدة، أو تم تدميرها بسبب الحرب، أما املنشآت الطبية املتبقية فتعاني نقًصا في طاقمها وتجهيزاتها 

ومؤنها«)64).

ونشرت دراسة بريطانية انه ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وكانون األول/ ديسمبر 2016ـ أي خلل 
عام واحد، تعرضت الطواقم الطبية إلى 402 هجوم، أغلبها دموية استهدفت فيها بنى تحتية صحية، وحذر 

)64) - أزمة الرعاية الصحية املتفاقمة في سوريا، ستيفن فيلبس، معهد واشنطن، 2016.
http//:www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/syrias-compounding-healthcare-crisis

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/syrias-compounding-healthcare-crisis
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معدو الدراسة أن »إستراتيجية استخدام العنف بشكل متعمد في سورية من أجل منع الحصول على العناية 
الطبية أو الحد منها، بلغت مستوى غير مسبوق«.)65)

قت 616 حادثة اعتداء على منشآت طبية، منذ آذار/ 
ّ
و كانت )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان(، قد وث

مارس 2011 وحتى أيار/ مايو 2017 في سورية، على يد األطراف الفاعلة الرئيسية، وزعت على النحو اآلتي: 
473 حادثة على يد قوات النظام، و98 حادثة على يد القوات الروسية، أما التنظيمات املتشددة، وعلى 
ا، 

ً
ا، أما فصائل املعارضة فكانت مسؤولة عن 12 حادث

ً
 عن 19 حادث

ً
رأسها تنظيم )داعش( فكان مسؤوال
وهناك حوادث على يد جهات أخرى.

 على يد 
ً

ووثقت الشبكة حتى 2017 مقتل 768 من الكوادر الطبية في خلل املدة ذاتها، منهم 611 قتيل
قوات النظام، و46 على يد القوات الروسية، و37 على يد تنظيم داعش، و4 قتلى على يد جبهة فتح الشام، 
 على يد 

ً
 على يد فصائل املعارضة املسلحة، 6 قتلى على يد اإلدارة الذاتية الكردية، و36 قتيل

ً
و28 قتيل

جهات أخرى.

وفي خلل 2016 عاش ربع مليون إنسان بل رعاية صحية، ضمن ظروف صعبة، وال يوجد أي مستشفى 
لهم)66)، ألشهر طويلة، وذلك في أثناء حصار حلب.

مستشفى مدمر في حلب ـ أرشيف

) 5(  -https//:www.alaraby.co.uk?اغتيال-الصحة-400-جريمة-بحق-املنشآت-الطبية-السورية/amp

)66)  بيان منظمة الصحة العاملية منشور على موقعها
http//:www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/aleppo-without-hospitals-syria/ar/

https://www.alaraby.co.uk/اغتيال-الصحة-400-جريمة-بحق-المنشآت-الطبية-السورية?amp
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/aleppo-without-hospitals-syria/ar/


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

51

وبحسب بيانات أصدرتها منظمة الصحة العاملية، فقد تعّرضت املراكز الصحية إلى 494 هجوًما بين 
2016 و2019، 337 منها في شمال غرب سورية. وقالت املنظمة إن إدلب وحماة وحلب حصلن على نصيب 

األسد من تلك الهجمات مقارنة باملناطق األخرى)67).

أفضت املعطيات السابقة إلى تدهور شديد للوضع الطبي في مناطق املعارضة الخارجة على سيطرة النظام 
حيث افتقرت إلى أبسط مقومات االستمرار صحًيا، وما بقي منها، عمل ضمن ظروف شديدة الصعوبة بل 
مضادات حيوية وال تخدير، وال تعقيم، وانعكس تأثيرها املباشر على جرحى املعارك وعلى األطفال والشيوخ، 

والنساء الحوامل، وأصحاب األمراض املزمنة. 

ولم تشهد املرافق الصحية الخاضعة لسيطرة النظام القدر نفسه من التدمير الذي شهدته مواقع 
املعارضة، الحتفاظ النظام بمراكز املدن ذات الكثافة السكانية العالية، ولكن ازدياد الكثافة السكانية 
بفعل النزوح الداخلي، جعل هذا الثلث املتبقي عاجًزا أمام االحتياجات املطلوبة لثلثي عدد سكان سورية 
السابق، ما زاد العبء على املستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام، وتجلى العجز في مستويين، ظهر األول 
منهما في انعدام القدرة على تلبية كل االحتياجات املطلوبة سكانًيا، بسبب األولوية لجرحى النظام املتزايدة 

أعدادهم، وتجلى الثاني، وهو األهم في انخفاض مقدار اإلنفاق الصحي العام.

تراجع الدواء السوري– 1

تأثرت معامل األدوية بشكل مباشر في الحرب السورية، وأف�صى الدمار إلى تراجع كبير في هذا القطاع، 
 حتى نهاية 9/2008 )68)، ووزعت هذه املعامل 

ً
وكان عدد معامل األدوية العامة والخاصة في سورية 57 معمل

على ثلث محافظات رئيسية دمشق، حلب، حمص، ويقع معظمها في أرياف هذه املحافظات ما جعلها منذ 
بداية الحرب عرضة لكثير من األضرار الكلية والجزئية.

 منها، وكانت معظم هذه املعامل الدوائية قد نقلت نشاطها التصنيعي 
ً

 وأشارت التقارير إلى دمار 35 معمل
إلى محافظتي طرطوس واللذقية بالطاقات اإلنتاجية املمكنة، وُمنحت تراخيص لـ9 معامل جديدة في 2016، 

وبحسب دراسة حديثة فإن عدد معامل األدوية قد زاد في سورية حتى 2017 إلى 86 منشأة دوائية)69)

 أثرت الظروف الحربية في صناعة الدواء بشكل كبير، فقد انخفض اإلنتاج الدوائي في 2015 بحسب 
تقديرات شبه رسمية إلى 60 % مقارنة بالعام 2010، نتيجة تضرر املعامل )70)، ولم يكن انهيار القطاعي 
الدوائي بسبب الظروف العنفية فقط، وإنما تضرر بشكل كبير بسبب العقوبات املفروضة على القطاع 

) 7(  -https//:news.un.org/ar/story1051031/03/2020/

) 8(  -https//:blogs.lse.ac.uk/crp/عل-
ً
/16/04/2020/كيف-تؤثر-العقوبات-االقتصادية-سلبا

) 9(  -http//:www.dcrs.syعلى-التنمية-والحرب-
ً
حّي-في-سورية-شاهدا اُع-الّصِ

َ
/الِقط

)70) - سوريا بين 2010 و 2016. معهد فيريل للدراسات
https//:firil.net?/p2088=

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051031
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2020/04/16/كيف-تؤثر-العقوبات-الاقتصادية-سلباً-عل/
http://www.dcrs.sy/القِطَاعُ-الصِّحيّ-في-سورية-شاهداً-على-التنمية-والحرب
https://firil.net/?p=2088
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املصرفي، وعلى استيراد املواد الكيمياوية، وكان إنتاج الدواء السوري في السابق، يغطي 85-90 % من حاجة 
املتطلبات الصحية للسوريين، والباقي من األدوية النوعية يجري استيرادها أو الحصول عليها من منظمة 

الصحة العاملية كأدوية السرطان وغيرها.

أما من الناحية النوعية فقد تراجع الدواء السوري إلى مستويات كبيرة كما يشير األطباء السوريون 
نتيجة نقص املادة الفعالة وعمليات الغش والتزوير بسبب انعدام الرقابة العامة، وذلك بعد أن كان الدواء 

 باملواصفات الدولية ويصدر إلى كثير من الدول العربية واآلسيوية واألفريقية.
ً

السوري مقبوال

وعلى الرغم من شح الدواء املحلي في األسواق الداخلية، وغياب أصناف كثيرة منه، وتداول بعضها في 
السوق السوداء، فإن جزًءا من التصنيع املحلي ما يزال يصدر إلى الخارج، بسبب فارق األسعار، وتعد 

السوق العراقية حالًيا من أهم األسواق املستهدفة بالتصدير الرسمي، وعبر طرق التهريب. 

 تقلص اإلنفاق الحكومي والشخ�صي على الطبابة2– 

تراجع إجمالي اإلنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي املحلي بين عامي 2000 و2010 من 
4،8 % إلى 9،  %، وما عدا 2006، وكان نصيب الفرد السوري من إنفاق وزارة الصحة في هذه السنوات 
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يراوح بين 6 و9 دوالرات سنوًيا)71).

ومع اندالع االحتجاجات تضرر القطاع الصحي بشدة وبحلول 2017 كان نصف املنشآت الطبية قد 
خرج من الخدمة، ودمر 16 % منه بالكامل )72) وأدى الضرر املتزايد إلى تراجع في الخدمات الصحية العامة 
ا ونوًعا، وباألخص للمدنيين في ظل استنفار املنشآت الطبية املتبقية ملصلحة الجسم العسكري وإعطائه  كمًّ
األولوية، وأدى العجز املتنامي في اإليرادات العامة إلى تخفيض املوازنات الكلية ومنها موازنة وزارة الصحة، 

واملوازنات الفرعية املخصصة للصحة في الوزارات األخرى، ومنها وزارة الدفاع والتعليم العالي والداخلية.

وتراجع إجمالي اإلنفاق العام على الصحة من  ،  % في 2010 من املوازنة العامة إلى 2 % في 2015، ثم 
إلى 1،9 % في 2017، »ويعزى هذا التراجع إلى تراجع إيرادات الدولة بعامة، وهذا التراجع قابله ارتفاع كبير 
في اإلنفاق الشخ�صي نتيجة لتراجع عدد املنشآت الصحية للقطاع العام وضعف إمكاناته وارتفاع األسعار 

وانتشار األمراض حتى وصل عام 2017 إلى حدود 68 % من إجمالي اإلنفاق الصحي«)73).

وانخفض اإلنفاق العام على التنمية من 7.3 في املئة من الناتج املحلي إلى 2.9 في املئة في 2019. ويعود 
السبب في ذلك إلى أن أغلب اإلنفاق على التنمية أعيد تخصيصه لينفق على الجوانب العسكرية)74). 

وشكل استناد عدد من القطاعات الصحية التابعة للحكومة على املرسوم رقم 8 الصادر 16 شباط/ 
فبراير 2010 القا�صي بتحويل الوحدات الطبية إلى كيانات اقتصادية مستقلة تعتمد مالًيا على تحويل 
خدماتها إلى خدمات مدفوعة)75)، نوًعا من تحرير القطاع الطبي العام، وجعله مأجوًرا في أجزاء كثيرة منه، 
األمر الذي أفقده سمة القطاع العام، وحوله إلى قطاع هجين، اقتطع حيًزا من الخدمات املجانية ملصلحة 

الخدمات املدفوعة، وأثر تلقائًيا في حجم الخدمات املجانية املقدمة ونوعيتها.

وقلص انهيار سعر الصرف حجم املوازنات الفعلية بشكل كبير في عامي 2019-2020، ومنها موازنات 
الصحة، ومع انخفاض اإليرادات العامة وزيادة الدين العام، تحولت هذه املوازنات، على الرغم من ضآلتها، 
إلى موازنات ورقية ذات طابع اسمي، ويصعب تحديد حجمها الفعلي النعدام الشفافية، عدا ما تعرضت له 

تلك املوازنات الضئيلة من الخسارات الناجمة عن الفساد والسرقة واختلس املال العام. 

)71) - انظر: دراسة واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي 2000 و2010
http//:journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view1636/1702/

)72) - البنك الدولي، تقرير التبعات االقتصادية واالجتماعية للصراع في سوريا،2017
https://2u.pw/ckKTN

)7 (  -http//:www.dcrs.syعلى-التنمية-والحرب-
ً
حّي-في-سورية-شاهدا اُع-الّصِ

َ
/الِقط

)74) - انظر: إحصاءات ومظالم الكارثة السورية، إبراهيم حميدي، 2020 
https//:salonsyria.com.#/احصاءات-ومظالم-الكارثة-السورية/X5iF5OJR IU

)75) - انظر: السياق السيا�صي واالقتصادي إلعادة األعمار في سوريا، اآلفاق في ظل ارث تنموي غير متكافئ، جوزيف ضاهر، 2019
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/ 1805/MED_2019_0 .pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/1702/1636
http://www.dcrs.sy/القِطَاعُ-الصِّحيّ-في-سورية-شاهداً-على-التنمية-والحرب
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/61805/MED_2019_06.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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وفي مقابل هذا التراجع اشتدت الحاجة إلى اإلنفاق على الطبابة والرعاية الصحية من الجيب الخاص، 
ومع انحدار املجتمع السوري بغالبيته إلى الفقر املدقع، وانخفاض متوسطات األجور العامة إلى أدنى من 30 
دوالًرا شهرًيا، تحولت الخدمات الطبية إلى كارثة فعلية ال يستطيع تحمل تكلفتها سوى القلة، وحتى األجور 
الرمزية التي كانت تتقاضاها املنظمات والجمعيات الخيرية كالهلل األحمر، وجمعية املواساة الخيرية، 
ا عدة، وانخفض في املقابل 

ً
وغيرها، واكبت في ارتفاعها سعر الصرف بشكل ما، ورفعت أجورها أضعاف

أداؤها بسبب االزدحام عليها، واقتصرت خدماتها شبه املجانية على التشخيص من دون تقديم الخدمات 
األخرى، وهي األكثر تكلفة كالدواء والصور الشعاعية والتحاليل املخبرية، والتجهيزات الطبية.

وارتفعت أسعار الكشوفات الطبية وبخاصة عند املختصين إلى مبالغ تفوق 15 آلف ليرة،، فيما بات الحد 
األدنى بمتوسط 5 آالف ليرة، وارتفع سعر الدواء حتى 2018 بنسب متفاوتة تراوح بين 7 و10 أضعاف وهي 
نسبة تقارب ارتفاعات سعر الصرف في حينه، وفي العامين املاضيين ارتفعت أسعار معظم األدوية بقفزات 
كبيرة جًدا، مرتين على األقل، يراوح بعضها في االرتفاع الواحد نسبة %500 لتوازي بأسعارها الجديدة 

معدالت سعر الصرف الجديد .

بدورها التحاليل املخبرية والصور الشعاعية ارتفعت بقيم مساوية أو تزيد على ارتفاعات سعر الصرف، 
وبخاصة النوعية منها بسبب شح املواد الرئيسية الفاعلة فيها، وصعوبات االستيراد، أما التجهيزات الطبية، 
وبخاصة الداخلة في العمل الجراحي فقد خضعت أسعارها لعامل الندرة، إضافة إلى عامل سعر الصرف، ما 

جعل قيمها ترتفع بشكل جنوني، وكذلك األدوية النوعية املستوردة. 

ودفع الواقع الجديد بشرائح كبيرة إلى االمتناع عن التداوي واالكتفاء بشراء الدواء عند الضرورة من 
دون وصفات طبية ما جعلها عرضة ملخاطر ومضاعفات صحية، وفي الحاالت القصوى للستشفاء باألعمال 
الجراحية، اضطر عدد من الفقراء إلى بيع ممتلكاتهم لتسديد فاتورة التداوي، ألن البديل تحمل األلم أو 

انتظار املوت بحسب طبيعة األمراض.

تف�صي األمراض املزمنة والسارية وارتفاع نسبة املعوقين – 3

بدت سورية قبل الحرب وفق أرقام وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية شبه خالية من األمراض 
السارية، غير أن ظروف الحرب أفضت إلى خلق مناخات ملئمة لعودة جزء من األمراض السارية ومن أهمها:

الكوليرا: وقد دُوثق عدد من اإلصابات في 2015، حذرت منظمة الصحة من تف�صي الوباء نتيجة - 
استخدام املياه امللوثة، وأشارت أرقام النشرة الوبائية الصادرة عن وحدة تنسيق الدعم في 2017 

إلى ارتفاع ملحوظ في نسب إصابات الكوليرا)76) في سورية وبخاصة في فصول الصيف.

شلل األطفال: ُوثق عدد من حاالت شلل األطفال في سنوات الحرب، ففي 2013 فقط، سجلت 35 - 

)76) - انظر: النشرة األسبوعية الوبائية الصادرة عن وحدة تنسيق الدعم
 https//:www.acu-sy.org/wp-content/uploads/04/2015/EWARN_EpiBull2017_W21_AR.pdf

https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2015/04/EWARN_EpiBull_2017W21_AR.pdf
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حالة شلل أطفال)77) ووردت أرقام صادمة من حاالت شلل األطفال الحاد الرخو معظمها في دير 
الزور، وصلت في حزيران/ يونيو 2017 وفق منظمة الصحة العاملية إلى 58 حالة)78)، عزتها املنظمة 
إلى غياب اللقاحات املطلوبة نتيجة حصار النظام، وكانت الدكتورة الناشطة اإلنسانية آني سبارو 
ب تراجع املناعة الجماعية، وهي الحماية املمنوحة لجميع 

َّ
أشارت إلى أن انتشار شلل األطفال يتطل

ا حرًجا، إلى أقل من 80-% 8..  السكان عندما تصل التغطية التطعيمية حدَّ

التهاب الكبد الوبائي: من أكثر األوبئة انتشاًرا، وشمل مناطق النظام، والخارجة على سيطرته، ففي - 
2014 وحده وثقت 31460 حالة من جانب منظمة الصحة العاملية، وسببه الرئي�صي نقص املياه 

املأمونة.

السحايا: ُرصدت عشرات اإلصابات بمرض السحايا لألطفال في أثناء حصار مضايا، وال تتوفر أرقام - 
دقيقة عن عدد اإلصابات الكلي وكانت وزارة الصحة قد أدخلت لقاح التهاب السحايا في 2014 في 

برنامجها الوطني، ما يشير فعلًيا إلى جدية املشكلة.

الليشمانيا: ويطلق عليها )حبة حلب( بالتسمية الشعبية، القتصار وجودها في ريف حلب وجواره، - 
ومع الحرب تزايدت أعداد اإلصابات وتوسعت مناطقًيا، وسجلت أول حالة إصابة في درعا في 2012، 
وأشارت تقارير غير رسمية في 2016 إلى 10 آالف إصابة في حماه وحدها)79)، وكانت الليشمانيا 
أيًضا قد انتقلت إلى الساحل بأعداد ملحوظة، ورصدت في دمشق وسط تكتم شديد حول أعداد 

اإلصابات ما جعل من الصعب إحصاءها وطنًيا.

السل واألمراض التنفسية: سجل في سورية عدد من اإلصابات بعد الحرب بأرقام لم تكن موجودة - 
قبلها، وتزايدت معدالت اإلصابة بهذا املرض خلل الحرب، وحالت ظروف فقر مرضاه من عزلهم 
النتمائهم إلى بيئات فقيرة وبسبب وجودهم في مراكز إيواء، أو بيئات محاصرة، ويعزى ازدياد اإلصابات 
إلى أن العصية السلية كانت شبه كامنة في سورية، واستيقظت نتيجة ظروف الحرب، وفي 2018 
سجلت وزارة الصحة السورية 2685 حالة مر�صى سل)80). وكشفت تقارير إعلمية في 2019 عن 

وجود طبيب واحد في مركز مكافحة السل في دمشق)81).

ا لألطفال، ويعود سبب انتشارها - 
ً
الحصبة: وتعد الحصبة بحسب منظمة الصحة العاملية مرًضا فتاك

)77) - انظر منظمة الصحة العاملية
http//:www.emro.who.int/ar/eha/news/seven-years-of-suffering-syria-facts-and-figures.html

)78) املرجع السابق

)79(  -https//:www.enabbaladi.net/archives89073/

)80( - https://2u.pw/rtt2 

)81) - طبيب واحد ملئات املر�صى في مركز مكافحة السل بدمشق،
2019 .http://syriasteps.com/?d=127&id=172 2 

http://www.emro.who.int/ar/eha/news/seven-years-of-suffering-syria-facts-and-figures.html
https://www.enabbaladi.net/archives/89073
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الرئي�صي إلى عملية حجب اللقاحات بسبب الحصار، وكانت وزارة الصحة السورية قد اعترفت 
بكثير من اإلصابات، ووثق عدد من اإلصابات في )2017).

ومع تراجع املعارك وسيطرة النظام على ثلثي األرا�صي السورية توسعت رقعة اللقاحات واللقاحات 
الداعمة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية لتنخفض أعداد اإلصابات العامة لألمراض السارية في سورية 

من دون وجود إحصاءات شاملة.

 األمراض املزمنة واإلعاقات4– 

خلفت الحرب كثيًرا من اإلعاقات التي تحتاج إلى رعاية مستدامة، عدا عن مر�صى السرطان والسكري 
ومر�صى الضغط واألوعية القلبية، وأمراض الجهاز التنف�صي، ومع تراجع اإلنفاق والدعم الحكومي، وغياب 
الدواء املحلي، وتعاظم مستويات الفقر تفاقمت حدة هذه األمراض ومخاطرها، وبحسب مسح ديموغرافي 
أجري في 2018 ظهر فيه أن نسبة  ،14 % من السكان مصابين بأمراض مزمنة، وترتفع هذه النسبة في 

السويداء إلى حدود22 % وحوالى 20 % في دمشق وتنخفض في الحسكة وحماة إلى نحو11 %)82).

وتجاوز مر�صى السكري نسبة 10 % من السكان وفق مسح محلي أجرته وزارة الصحة السورية في 2013 
وقدرت تكاليف علج مريض السكري سنوًيا بـ400 ألف ليرة سورية)83) بأسعار عام 2016، ويضطر األغلبية 
منهم على الرغم من مجانية الدواء نظرًيا، إلى شرائه من السوق السوداء، لعدم توفره في املراكز الصحية، 
ويعد مرض السكري من أخطر األمراض، وال ينبع الخطر األكبر على مريض السكري من املرض ذاته، وإنما 

تكمن خطورته في اختلطاته املتعددة طبًيا.

وإلى جوار األمراض السارية نشأت أمراض أخرى، وتركزت معظم هذه األمراض بقوة في املناطق املحاصرة، 
ففي دوما في أثناء الحصار ُسجل 160 مريض قصور كلوي، و250 حالة مرض سل، وُسجل فقدان تام ملادة 
األنسولين ملر�صى السكري، ونقص حاد في أدوية مر�صى الضغط وقصوى القلب، وأدوية تروية العضلة 
القلبية، وانتشرت أمراض أخرى مثل التيفوئيد والسعال الديكي والجرب، وظاهرة انتشار القمل في املدارس.

أما اإلعاقات فقد ارتفعت أعدادها بفعل اإلصابات الحربية بشكل كبير، عدا عن العوامل الطبيعية 
األخرى، »وقد وثق تقرير منظمة الصحة العاملية ومنظمة اإلعاقة الدولية الذي صدر عام 2015، ثمانين 
ألف حادثة إعاقة ناتجة عن استهداف املدنيين بين عامي 2012 و2015، وكان ملدينة حلب وريفها النصيب 
األكبر من عدد املعاقين، حيث تعرض أهالي املدينة لحملة واسعة من القصف بالبراميل املتفجرة والقنابل 
الفتاكة مع بداية عام 2014”)84)، وفي تقرير الحق ملنظمة الصحة العاملية في 2017 أوضح »أن 1.5 مليون 

)82(  -http//:www.dcrs.syعلى-التنمية-والحرب-
ً
حّي-في-سورية-شاهدا اُع-الّصِ

َ
/الِقط

)83) - 400 ألف ليرة تكاليف مريض السكري سنويا، 2016.
http//:www.syriasteps.com?/d&127=id141491=

)84) - ذوو االحتياجات الخاصة ومعاناتهم أثناء الحرب السورية، أحمد الصوراني 2017.
https//:www.noonpost.com/content19560/

http://www.dcrs.sy/القِطَاعُ-الصِّحيّ-في-سورية-شاهداً-على-التنمية-والحرب
http://www.syriasteps.com/?d=127&id=141491
https://www.noonpost.com/content/19560
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شخص يعيشون مع إعاقات مستديمة، منهم 86 ألف شخص أفضت إصابتهم إلى بتر أطرافهم، مشيرة إلى 
أن الصراع الدائر هناك يحتدم باستخدام أسلحة متفجرة في املناطق املأهولة بالسكان، واستمرار املخاطر 
املرتبطة بارتفاع مستوى التلوث باملتفجرات ارتفاًعا كبيًرا في جميع أنحاء البلد، وتزايد عدد األشخاص 
الذين يحتاجون إلى خدمات التأهيل التي تقل يوًما بعد يوم«)85). وقدرت تقارير صحافية نسبة املعوقين 
بين أفراد الجيش السوري بنحو 15 % من عدد أفراده، فيما أفادت تقارير أخرى بوصول نسبة املعوقين في 

سورية إلى 5 % من عدد السكان، وهو ما يرفع العدد الكلي إلى أكثر من مليون إعاقة.

 كورونا، كوفيد-519– 

كشف وباء كورونا حجم التردي في القطاع الصحي السوري على كافة املستويات، وأظهر عجز النظام عن 
اتخاذ الخطوات الضرورية للتصدي لهذا الوباء قبل انتشاره، وكشف افتقار القطاع الطبي إلى كافة املوارد 
املادية والبشرية ملواجهة األخطار الوبائية املحتملة ومنها كورونا، وفي املقابل أظهر وباء كورونا مستوى الفقر 
الشديد الذي وصل إليه الشعب السوري، حيث عجز نتيجة تردي األوضاع االقتصادية عن شراء أدنى 
وسائل الوقاية املتبعة عاملًيا، من الكمامة إلى املعقمات، وفشل في التقيد بتعليمات التباعد االجتماعي بفعل 

األزمات والطوابير والحاجة امللحة إلى تأمين القوت اليومي.

كانت سورية من أواخر الدول التي أعلنت عن وصول كورونا إليها، ضمن سياسة اإلنكار على الرغم من 
وجود كثير من املؤشرات الطبية والسريرية النتشار الوباء فيها منذ نهاية 2019، حيث تواردت كثير من األخبار 
عن وفيات متزايدة بأعراض شبيهة بالكورونا، ونقلت الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي أخباًرا عن تزايد 
أعداد الوفيات في املستشفيات وعن تكتم السلطات عليها، وتضمنت شهادات الوفيات لهؤالء األشخاص 
أسباًبا مغايرة ومنها أمراض ذات الرئة، وأمراض تنفسية، وأعلن رسمًيا عن أول إصابة بفايروس كورونا في 

أواخر آذار/ مارس 2020.

وتناقلت األخبار تعرض أطباء للعتقال أو التحقيق ملجرد كشفهم عن معلومات تخص تزايد أعداد 
الوفيات في مستشفياتهم بأعراض مشابهة، واتسمت املعلومات الواردة عن كورونا بالسرية والخطورة. 
وسّبب تأخر النظام في االعتراف بوصول وباء كورونا إلى سورية تأخًرا في حزمة التدابير الوقائية اللزمة في 
املستويين الجماعي والفردي، والحًقا مع اإلعلن عن بداية انتشار الوباء ارتفعت أسعار املعقمات والكمامات 
بنسب تتجاوز 500 % كما ارتفعت أسعار أسطوانات األكسجين لتصل إلى قرابة نصف مليون ليرة، مع ندرة 

وجودها أيًضا.

 وعلى الرغم من حزمة اإلجراءات املتبعة للتخفيف من انتشار الوباء، عبر إغلق املدارس والوظائف 
العامة غير الخدمية، وإيقاف النقل وإغلق املطارات واملوانئ والحدود، لم يستطع النظام تأمين املستلزمات 
الطوابير  في  الوقوف  إلى  الصحي، الضطرارهم  الحجر  حالة  في  إلبقائهم  للمواطنين  الداعمة  األساسية 

والتجمعات الكبيرة للحصول على بعض املستلزمات الضرورية للبقاء.

)85)  - منظمة الصحة العاملية: مليون ونصف املليون معاق في سوريا، 2017
https//:aawsat.com/home/article1112446/منظمة-الصحة-العاملية-مليون-ونصف-املليون-معاق-في-سوريا/

https://aawsat.com/home/article/1112446/منظمة-الصحة-العالمية-مليون-ونصف-المليون-معاق-في-سوريا
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، فتساوت 
ً

واتسمت أرقام النظام املعلنة عن عدد اإلصابات بالتماثل الهند�صي ملسار أفقي يتزايد قليل
تقريًبا ضمن أيام األسبوع الواحد، وبلغت منذ بداية اإلعلن عنها حتى الشهر العاشر بحدود 4566 إصابة 
توفي منها 215 وشفي منها 1212 من دون معرفة مصير املتبقين، وحالًيا )2020/10( يجري اإلعلن يومًيا عن 
وجود 40-50 إصابة، وبمعدل وفاة حالة واحدة أو اثنتين منها يومًيا، وشكك السوريون كما شككت الهيئات 

الطبية العاملية في صحة األرقام الواردة من وزارة الصحة السورية.

ونقلت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بعنوان )ال حماية لعمال القطاع الصحي بوجه كورونا( عن أطباء 
وعمال إغاثة أن البلد منهكة وأن املستشفيات تجاوزت طاقتها االستيعابية، وأن القطاع الطبي يواجه نقًصا 
خطًرا في املعدات الشخصية الوقائية، وشكك التقرير في األعداد املعلنة مفترًضا أنها أكثر من ذلك كثيًرا، 
وكشف التقرير أن الفحوصات اللزمة واألوكسجين متوفران فقط ملن يملك املال، ما يجعل عمال القطاع 

الطبي غير القادرين أكثر عرضة للمخاطر)86).

ه بينما تتراكم نعوات األطّباء 
ّ
وقالت سارة الكيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: »من املذهل أن

وأعضاء الطاقم التمري�صي املتصديين لفيروس كورونا، تتناقض األرقام الرسمية مع الواقع على األرض. 
سبق أن ارتكبت الحكومة السورية جرائم ضّد البشرية في حّق شعبها، ولألسف، عدم اكتراثها لصحة عّمال 

القطاع الصحي في الخط األمامي في ظّل وباء عالمي ليس مفاجًئا”.)87).

وقّدر مصدر مستقّل، وهو موقع Context-in-Syria، وجود 85 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا على 
األقّل في دمشق فقط، وارتكز املوقع في استنتاجاته على صفحات الوفيات املنشورة على اإلنترنت من 29 
تموز/ يوليو حتى 1 آب/ أغسطس، وصور األقمار الصناعية للمقابر، ومقابلت مع أطّباء، واستكمال 
البيانات باالستقراء بناء على نموذج أنشأته جامعة )إمبريال كوالج لندن( حول انتقال فيروس كورونا. 
ان إّن جيرانهم وأقاربهم 

ّ
أشارت )األمم املتحدة( إلى تقارير األعداد اإلضافية للحاالت أو التحّقق منها، وقال سك

كانوا يمرضون أو يموتون بعد أن تظهر عليهم أعراض مطابقة لكوفيد-19، منها حرارة مرتفعة، وضيق 
تنّف�صي حاّد. أضافوا أّن أقاربهم الذين حاولوا الدخول إلى مستشفى أو عيادة ُرفضوا بسبب عدم القدرة على 

استيعابهم)88).

وتأكيًدا الرتفاع معدل اإلصابات والوفيات بأرقام أعلى كثيًرا من األرقام الرسمية املعلنة، نقلت أخبار 
محلية وفاة 21 شخًصا وذلك في بلدة واحدة من بلدات القلمون )حفير الفوقا( في خلل أقل من أسبوعين 
في مطلع شهر تشرين األول/ أكتوبر 2020، وفارق معظمهم الحياة في مستشفى تشرين العسكري، وفي 

مستشفى القطيفة ومركز الزبداني الصحي، ودفنوا خارج الطقس الديني املتبع بسبب اإلصابة)89).

)86) - سوريا ال حماية لعمال القطاع الصحي بوجه كورونا، أيلول/ سبتمبر 2020
https//:www.hrw.org/ar/news376261/02/09/2020/

)87) - املرجع السابق

)88) - املرجع السابق

)89) -كورونا :21 حالة وفاة في بلدة حفير الفوقا منذ مطلع الشهر الجاري، تشرين األول/ أكتوبر 2020

https://www.hrw.org/ar/about/people/307366
https://www.hrw.org/ar/about/people/307366
https://tande.substack.com/p/syria-in-context-investigation-covid
https://tande.substack.com/p/syria-in-context-investigation-covid
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/02/376261
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يتعين على املواطن السوري دفع 100 دوالر الختبار اإلصابة من كورونا 

كورونا في شمال غرب سوريةأ– 

تة عن أول إصابة بفايروس كورونا في 
َّ
في العاشر من تموز/ يوليو 2020، أعلنت الحكومة السورية املؤق

شمال غرب سورية الخارج على سيطرة النظام، لتبدأ بعدها اإلعلن التصاعدي لحاالت اإلصابة. حيث 
وصلت في 26 تموز/ يوليو إلى 29 إصابة مسجلة وزعت في مدينة الباب ومدينة اعزاز وإدلب وسرمين إضافة 

إلى أطمة وسرمدا والدانا، وبحسب خريطة انتشار الفايروس فإنها باتت قريبة من مخيمات اللجئين.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد اإلصابات املسجلة بوتيرة تصاعدية ملحوظة، ويؤكد الشكل املنشور ارتفاع 
عدد اإلصابات املسجلة حتى 2020/10/9 لتصل إلى 1624 إصابة، وحاالت الشفاء الكلية 894، و14 حالة 

وفاة)90).

جرى، وهي فحوصات محدودة وال تشمل على األغلب إال من 
ُ
وتستِند النتائج املعلنة إلى الفحوصات التي ت

تظهر عليه أعراض واضحة.

https//:damascusv.com/archives31013/

)90) - موقع الحكومة السورية املؤقتة، 2020
https://2u.pw/KbRaU

https://damascusv.com/archives/31013
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كورونا في مناطق شمال شرق سوريةب– 

ة« التابعة لإلدارة الذاتية في منتصف شهر نيسان/ أبريل 2020 عن اإلصابة األولى  أعلنت »هيئة الصحَّ
في مناطق شمال شرق سورية، وعزت انتشار الوباء إلى عدم التنسيق مع اإلدارة الذاتية من جانب منظمة 
ة( فإنَّ  ة في حكومة النظام السوري. وبحسب اإلعلن الرسمي لـ )هيئة الصحَّ ة العاملية ووزارة الصحَّ الصحَّ
ت الهيئة بوفاٍة واحدٍة في القامشلي في 17 من  ز في مدينتي الحسكة والقامشلي، في حين أقرَّ

َّ
اإلصابات تترك

نيسان/ أبريل 2020

وبحلول 10/10 /2020 بلغت اإلصابات املسجلة 2314 حالة، فيما جرى اإلعلن عن وفاة 77 حالة، 
وشفاء 555 حالة شفاء تاًما)91).

 ترابط األمن الغذائي والصحي – 

يشكل الغذاء الجيد أحد عوامل األمان الصحي الرتباطهما الوثيق، وبسبب مخاطر األمراض الناجمة 
بشكل مباشر عن سوء التغذية، إضافة إلى علقة سوء التغذية بارتفاع املخاطر في األمراض األخرى.

وطبًقا لتقرير )HNO( لعام 2018 فإن 5،  مليون سوري يعانون انعدام األمن الغذائي الحاد، و4 مليون 
آخرين معرضين لللتحاق بهم بسبب استنزاف سبل عيشهم، ليمثلوا نسبة 54 % من السكان، ومع ارتفاع 

)91( - http://www.adarpress.net/2020/10/10/ /وفيات-و-110-إصابة-جديدة-بكورونا-في-مناطق-ا-

http://www.adarpress.net/2020/10/10/3-وفيات-و-110-إصابة-جديدة-بكورونا-في-مناطق-ا/
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نسب الفقر والفقر املدقع أعلنت األمم املتحدة في 2020 أن أكثر من 11 مليون سوري بحاجة إلى بمساعدة 
ملحة، وحسب املتغيرات الحاصلة بين 2019 و2020 لجهة ارتفاع سعر الصرف بحدود 500 % وانخفاض 
املدخوالت إلى ما دون 30 دوالًرا، فإن األغلبية العظمى من الشعب السوري باتت خارج نطاق األمان الغذائي 

باملطلق، ما يعرضها ملزيد من املخاطر الصحية اآلنية واملديدة.

ومع انحسار املنتجات الحيوانية بشكل شبه كامل عن املائدة السورية؛ من اللحوم الحمراء والبيضاء، 
والبيض ومشتقات الحليب وتضاؤل كميات الفاكهة والخضار وغياب الحلويات واملكسرات بشكل شبه 
كلي، يصعب يشكل قطعي تحديد أنماط املخاطر الصحية الناجمة أو املرافقة لغياب العناصر الرئيسية من 

البروتينات والفيتامينات واألملح املعدنية، ولكن يمكن التنبؤ بتأثيراتها الحالية واملستمرة.

وكانت دراسة صادرة عن مركز أبحاث تابع للنظام بعنوان )واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية 
العربية السورية( أشارت إلى أن وفيات األطفال تحت سن الخامسة بسبب الحصبة ارتفعت إلى 10 % في 
البيئات الفقيرة بسبب سوء التغذية، وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسب املواليد ناق�صي الوزن في أثناء 

 إلى 12،9 % في 2017.
ً

الحرب إلى 2، 1 % عام 2013 لتنخفض قليل

وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسب التقزم والهزال لدى املواليد الجدد بشكل ملحوظ بسبب سوء التغذية، 
حيث بلغت نسبة التقزم بعمر 5-59 شهًرا ا2،2 % من األطفال، وبلغت نسبة الهزال12،7 %، ونسبة فقر الدم 
لدى األطفال ما بين 6 و59 شهًرا 25،9 %، ونسبة العوز املتوسط والخفيف باليود 12،99 % و27،7 % على 

التوالي)92).

)92(  -http://www.dcrs.syعلى-التنمية-والحرب-
ً
حّي-في-سورية-شاهدا اُع-الّصِ

َ
/الِقط

https://2u.pw/wMSp0
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نسبة التغييراملؤشر

2.2انتشار الهزل بين األطفال بعمر 6 - 59 شهًرا

12.7انتشار التقزم بين األطفال بعمر 6 - 59 شهًرا

4.9انتشار نقص الوزن بين األطفال بعمر 6 - 59 شهًرا

25.9انتشار فقر الدم بين األطفال بعمر 6 - 59 شهًرا

24.5انتشار التقزم بين النساء في سن اإلنجاب عدا الحوامل

8.7معدل انتشار نقص فيتامين أ

معدل إنتشار نقص اليود بين طالب املدارس

0نسبة عوز شديد

12.9نسبة عوز متوسط

27.7نسبة عوز خفيف

مؤشرات الحالة التغذوية لدى األطفال للعام 2016

الجدول مأخوذ من دراسة بعنوان: الواقع الصحي في سورية شاهد على التنمية والحرب - مداد

يؤدي سوء التغذية املديدة إلى أمراض مباشرة كالهزال ونقص الوزن وغياب الفيتامينات والوهن العام، 
والكساح وأنيميا نقص الحديد وغيرها من القائمة، لتمتد تأثيراتها املديدة إلى إضعاف الجسد، وتسريع 

ملمح الشيخوخة، وتأخير الشفاء في كثير من األمراض غير املرتبطة بها بشكل مباشر.

 انخفاض متوسطات األعمار7– 

أفضت الحرب السورية املدمرة إلى تراجع متوسط العمر املأمول عند الوالدة لدى السوريين من 70،5 
عاًما إلى 55،4 عاًما ما يعني خسارة 15 عاًما، وذلك بحسب دراسة أعدها املركز السوري ألبحاث السياسات، 
بعنوان )مواجهة التشظي(، ويعزى االنخفاض الكبير إلى ارتفاع الوفيات بين األطفال وصغار السن بسبب 
الحرب الدائرة، وكانت دراسة منشورة في دورية )ذال نست( الطبية قد كشفت عن انخفاض متوسطات 

األعمار في سورية بخمس سنوات لدى النساء، وست سنوات لدى الرجال بحلول عام 2013)93).

وكان معدل الوفيات قد انخفض بين عامي 2000 و2004 من 4،4 باأللف إلى 4،1 باأللف، وارتفع 

)93) - دراسة: انخفاض متوسط عمر السوريين ست سنوات، الجزيرة، 2016
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/201 /10/27دراسة-انخفاض-متوسط-عمر-السوريين-ست/

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2016/10/27/دراسة-انخفاض-متوسط-عمر-السوريين-ست
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مستوى توقع الحياة عند الوالدة إلى 72،5 سنة.

وارتفعت هذه النسبة بشكل كبير في خلل سنوات الحرب ليصل معدل الوفيات إلى 10،9 باأللف، وهي 
مجموع الوفيات الناجمة عن الحرب وتداعياتها، وتراجع معدل الوفيات إلى 8،1 باأللف في 2017، وكانت 
الحرب قد أدت بشكل مباشر حتى 2017 إلى مقتل 430 ألف شخص، يضاف إليهم 274 ألف حالة وفاة 
أخرى ناجمة عن نقص الخدمات الصحية، أو بسبب استحالة الوصول، وجاءت على شكل وفيات أمهات أو 

أطفال، إضافة إلى وفيات أصحاب األمراض املزمنة)94).

وسجل معدل وفيات األطفال الرضع في سنوات الحرب ارتفاًعا من 17،9 باأللف إلى 27 باأللف.

وبمقارنة أعداد ضحايا الحرب بمثيلتها من ضحايا نقص الرعاية الصحية، نجد أن نقص الرعاية 
الصحية وصعوبة الوصول قد تسببا بوفيات تعادل تقريًبا ثلثي ما قتلته الحرب بشكل مباشر.

من املؤكد أن متوسطات األعمار السورية انخفضت بمقدارها الحسابي بنحو 15 عاًما، وهو أمر ناتج من 
ا على املتوسطات العامة لألعمار، لكن من 

ً
ارتفاع وفيات األطفال وضحايا الحرب الشباب بما ينعكس هبوط

املؤكد أيًضا، وبقوة أن العمر املأمول عند الوالدة بات أقل من املا�صي بسنوات عدة مرشحة للرتفاع في ظل 
االنهيار االقتصادي والصحي والغذائي في سورية املنحدرة بسرعة إلى مزيد من الخسارات.

يرسم الواقع الصحي صورة سوداوية في سورية بسبب طبيعته امللحة وتأثيراته في األفراد وحياتهم بشكل 
مباشر، وكانت الحرب قد ساهمت وأفضت إلى تأكل القطاع الطبي وتراجع الرعاية الطبية بشكل كبير، 

وبخاصة لدى الجهات العامة.

ومع تراجع مستويات الدخل وانتشار الفقر يتعذر على األفراد الحصول على الرعاية الطبية اللزمة وعلى 
مقوماتها الغذائية، وتتعذر عليهم الوقاية من املخاطر املترتبة على انهيار القطاع الصحي، ومن أهمها مخاطر 
األوبئة حتى القديمة منها، والجديدة أيًضا، كما في وباء كوفيد-19، كورونا التي حصدت مزيًدا من األرواح، 

في ظل صمت وتضليل إحصائي من النظام.

ويدفع االنهيار الصحي مزيًدا من الشرائح واألفراد إلى الحاجة امللحة والفورية إلى الرعاية الطبية الخاصة، 
وغير املتوفرة حالًيا، وغالًبا ما تكون أدنى من املطلوب عند توفرها، وتشمل أصحاب اإلعاقات واألطفال 
تحت سن الخامسة، وأصحاب األمراض املزمنة ليشكل مجموعهم ما يزيد على ثلث الشعب السوري حالًيا.

)94(  -http//:www.dcrs.syعلى-التنمية-والحرب-
ً
حّي-في-سورية-شاهدا اُع-الّصِ

َ
/الِقط

http://www.dcrs.sy/القِطَاعُ-الصِّحيّ-في-سورية-شاهداً-على-التنمية-والحرب
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ثانًيا: انخفاض منسوب الدعم االجتماعي )الداخلي والخارجي(

أف�صى الزمن املديد للحرب السورية إلى تراجع حماس معظم الدول الداعمة للقضية السورية، ويعود 
تراجع االهتمام في بعض من هذه الدول إلى تبدالت في مواقفها السياسية تجاه الثورة والشعب السوري 
بشكل جزئي أو كلي، أو ملصالح ربطتها مع الدول الداعمة للنظام، ونجم فتور بعض الداعمين عن تراجع زخم 
املوضوع السوري بوصفه أولوية ملحة نتيجة تعقيدات املوقف وابتعاد الحل السيا�صي في املدى املنظور 

بسبب تعنت النظام وحلفائه.

ومع تراجع الدعم السيا�صي، تقلص استطرادا الدعم اإلنساني، وانخفضت كمية املساعدات الخارجية 
للشعب السوري على الرغم من تدهور الظروف املعيشية، واشتداد الحاجة امللحة إلى تلك املساعدات، 

واتساع أعداد املحتاجين إليها.

وفي املقابل داخلًيا، عجز النظام عن إدارة عجلت االقتصاد املدمر، وفشل في رفد الخزينة العامة بمزيد 
من اإليرادات، وساهم إصراره على إتباع املسار العسكري إلى النهاية بمزيد من االستنزاف والدمار، األمر 

الذي انعكس بشكل واضح على كميات الدعم املقدمة اجتماعًيا.

ونجم عن إصراره رفض التسوية واعتماد املسار العسكري مزيًدا من االستنزاف االقتصادي، وكان 
للعقوبات االقتصادية دور فاعل في تجميد أذرع النظام والحد من قدرتها على رفده بإيرادات إضافية أو 
استثمارات محلية، وانعكست العقوبات على قدرة حلفائه املنهكين اقتصادًيا، بكمية دعمهم له، ما دفعه 
اضطرارًيا إلى التخلي عن بعض برامج الدعم، وتقليص اإلنفاق في بعضها اآلخر مستدعًيا موجة أزمات 
متدحرجة عبرت عنها حزم التقنين املتسعة ليجري إدراج مزيد من املواد األساسية ضمن البطاقة الذكية، 

ومن أهمها الخبز، وحوامل الطاقة، واملواد التموينية الرئيسية. 

انخفاض الدعم الخارجي– 1

دعم الشعب السوريأ– 

منذ بداية الحرب ساهمت املساعدات األممية والدولية في تغطية جزء رئي�صي من احتياجات الشعب 
السوري املتنامية تبًعا لتنامي املعارك وتداعياتها املباشرة وغير املباشرة، ونجحت خرائط املساعدات في 
النظام، واملناطق  الداخل السوري بقسميه؛ املنضوية تحت سيطرة  تغطية جزء مهم من احتياجات 

الخارجة عليه، وغطت جزًءا من احتياجات اللجئين في الخارج وعلى وجه الخصوص في دول الجوار.

 في أجزاء أخرى تجلت:
ً

وفي املقلب اآلخر شكل النجاح الجزئي فشل

أوال: في عدم الوصول إلى جميع املحتاجين، وباألخص األشد احتياًجا منهم ألسباب وتعقيدات عسكرية 
وسياسية.

ثانيا: في عدم تغطية كافة احتياجات الفئات املستهدفة التي تمكنت من الوصول إليها ألسباب تتعلق 
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بالتمويل وبآليات التوزيع.

ثالثا: عدم القدرة على مواكبة األعداد املتنامية من املحتاجين بسبب قصور التمويل، وقصور الخطط 
املوضوعة في توقع األعداد املتنامية أو في استيعاب احتياجاتها.

وعوقت الظرف امليدانية والسياسية وصول كثير من املساعدات، وتحت الضغط انتزع مجلس األمن في 
2014 القرار2165 الخاص بوصول املساعدات، ونص على منح اإلذن للوكاالت اإلنسانية واألممية بتمرير 
مساعداتها إلى املحتاجين في سورية عبر أقصر الطرق ومن منافذ حدودية مع العراق )معبر اليعربية( ومع 

األردن )معبر الرمثا( إضافة إلى املعبرين املفتوحين عبر تركيا، )باب الهوى، وباب السلمة(.

وعمل النظام وحلفاؤه جاهدين للحد من حركة املنظمات األممية الداعمة في الداخل السوري إال عن 
طريقهم وبموافقتهم وإشرافهم، وجرى العمل على احتواء املنظمات والحد من حرية حركتها فعلًيا، وعلى 
الرغم من القرار الدولي خاض النظام املعركة األكثر ضراوة سياسًيا برفضه كافة أشكال السماح للمساعدات 
 الحصول على حصرية تلقي املساعدات وتوزيعها 

ً
اإلنسانية بالوصول عبر شبكة الطرق التي تخضع له محاوال

بحجج تتعلق بالسيادة، وعوق عمل عدد من املنظمات، وفرض على بعضها اآلخر التعاون اإلجباري مع 
جمعيات محددة، ورفض تمرير املساعدات إلى املناطق املحاصرة.

وأف�صى واقع الحال إلى استئثار النظام بالحصة الكبرى من املساعدات، وتجييرها ملصلحة شبكاته 
وحروبه، والحًقا كشفت التقارير العاملية والصحافية سلسلة من الفضائح املتعلقة بمصير جزء كبير من 
املساعدات اإلنسانية املقدمة إلى سورية حيث صبت على سبيل املثال في جمعية البستان التابعة لرامي 
مخلوف واملمولة لعدد من امليليشيات، وكذلك مولت الجمعيات التابعة لألمانة السورية الخاضعة ألسماء 

األسد، وغيرها من الجمعيات الفرعية املوالية والخاضعة لهيمنة األمن السوري حصرًيا.

وفي ظل التأكل االقتصادي للنظام شكلت تلك املساعدات رقًما ضخًما من الناتج املحلي، تدفقت 
معظمها في شرايينه االقتصادية وأزاحت عن كاهله عبًئا ال يستهان به، ففي 2017 وحدها قدرت التقارير 
حجم التمويل األممي املقدم لسورية بما يعادل %5  من إجمالي الناتج املحلي فيها)95) في ذلك العام، بحسب 

املركز السوري لبحوث السياسات.

وأشارت تقارير منذ 2017 إلى بداية تراجع في الدعم املقدم للشعب السوري بسبب سلوك النظام 
وتوظيفاته للدعم، حيث قلصت املنظمات من عدد عقودها املوقعة سنوًيا في درعا، وخفضت كميات 
مواد اإلغاثة املوزعة في القنيطرة، وتوقفت منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية )IDR( عن العمل، وهي من 
أكبر املنظمات الداعمة في الجنوب، وانسحبت منظمات أخرى من الغوطة مثل أطباء بل حدود، وخفضت 
اليونيسيف دعمها في إطار التريث ملعرفة مصير التمديد لقرار مجلس األمن 2165، ترافق ذلك مع أنباء 
حول توجه بعض هذه املنظمات لنقل مراكزها إلى دمشق ما يعني تحديًدا حصول النظام على مساعداتها 

)95) - انظر: هكذا ساهمت األمم املتحدة في بقاء نظام األسد وتقويته، الجزيرة،2018
https//:www.aljazeera.net/midan/reality/politics27/9/2018/هكذا-ساهمت-األمم-املتحدة-في-بقاء-نظام/

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2018/9/27/هكذا-ساهمت-الأمم-المتحدة-في-بقاء-نظام
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اللحقة)96).

وكان تقرير لهيومان رايتس ووتش في 2019 قد كشف كيف تلعب النظام باملساعدات اإلنسانية لضمان 
أن تحل فائدة الدولة محل احتياجات السكان، وكشف تجاهل النظام عدًدا من الطلبات األممية وعدم 
ا من فقدان إمكانية الوصول 

ً
الرد عليها، وكشف استجابة عدد من املنظمات األممية إلملءات النظام خوف

أو اإلغلق، وخلص التقرير إلى أن »الحكومة السورية قد وضعت إطاًرا سياسًيا وقانونًيا يسمح لها باستغلل 
املساعدات اإلنسانية وتمويل إعادة اإلعمار لتمويل فظائعها، وإعلء مصالحها، ومعاقبة من ُينظر إليهم على 

أنهم معارضون، وإفادة املوالين لها)97)«.

لعبت هذه األسباب دوًرا رئيسًيا، إضافة إلى عوامل دولية أخرى يتصف بعضها بالطابع السيا�صي 
وتبدالت املواقف العامة للدول، في تقليص حزم الدعم املقدمة إلى الشعب السوري وتخفيض كمياتها، وفي 
إشارة مهمة خفضت األمم املتحدة في 2018 رواتب موظفيها في سورية بذريعة انخفاض املخاطر، وأوقفت 

األونروا جزئًيا برنامج دعم العمليات الجراحية.

وفي 2018 أيًضا، لم يجِر استلم سوى 65 % من أصل مبلغ 3.4 مليار دوالر، وهو املبلغ املطلوب للخطة 
الخاصة بداخل سورية، وفي بداية 2019 »اتخذ نائب األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية قراًرا 
بحّل املكتب اإلقليمي للستجابة لسورية«)98) قبل أن يتراجع الحًقا عن الخطوة بفعل الضغوط، ولم تبلغ 
استجابة املانحين سوى 42 % من حجم االحتياجات املطلوبة، علًما أن املساعدات األممية ال تتجاوز نسبة 

25 % من حجم املساعدات الكلية املقدمة للشعب السوري.

ومنذ 2018، انعكست مظاهر تخفيض الدعم الخارجي على مجمل االقتصاد السوري، وبدت آثارها 
بشكل أكبر في األفراد واألسر السورية عبر مزيد من الحرمان والعوز، وترافق انخفاض الدعم الخارجي مع 
التدهور الحاد في الوضع االقتصادي وارتفاع سعر الصرف وتدني املدخوالت إلى حدود غير مسبوقة، وعشية 
مؤتمر بروكسل للمانحين السوريين حذرت ثلث وكاالت في األمم املتحدة أن األزمة السورية لم تنتِه، ودعت 
إلى مواصلة الدعم املستدام وعلى نطاق واسع للسوريين واللجئين واملجتمعات التي تستضيفهم من الفئات 

األشد ضعًفا)99).

 وفي خطوة من شأنها تقييد املساعدات الواصلة وتخفيضها، استخدمت روسيا والصين الفيتو مرتين 
خلل أيام ملنع تمديد قرار إدخال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود من دون موافقة النظام إلى الشمال 

)96) - انظر: املجتمع املدني السوري أمام مفترق طرق.. منظمات داعمة تتريث بانتظار 2165، عنب بلدي
https//:www.enabbaladi.net/archives185255/

)97) - نظام مغشوش، سياسات الحكومة السورية الستغلل املساعدات اإلنسانية، وتمويل إعادة اإلعمار، 2017
https//:www.hrw.org/ar/report331350/28/06/2019/

)98) - إغاثة السوريين عبر الحدود في خطر، محمد كتوب، موقع الجمهورية، 2020
https//:www.aljumhuriya.net/ar/contentإغاثة-السوريين-عبر-الحدود-في-خطر/

)99(  -https//:www.unhcr.org/ar/news/press5/3/2019/c88fd824.html

https://www.enabbaladi.net/archives/185255
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/إغاثة-السوريين-عبر-الحدود-في-خطر
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/3/5c88fd824.html
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السوري، ووافقت على التمديد ملعبر باب الهوى فقط مدة 6 أشهر إضافية. وكان من املفترض تمديد قرار 
إدخال املساعدات مدة عام عبر معبري باب الهوى، وباب السلمة وفق نص القرار املحبط)100).

وانتقد ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة القرار مفترًضا أن الحاجة تستدعي 
زيادة املساعدات التي تنقل عبر الحدود بدل تخفيضها، وبدا تخفيض املساعدات واضًحا في السلل املقدمة 

لألهالي في الشمال السوري التي انخفضت محتوياتها.

وعبر أخيم شتاينر، مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن الوضع العام: »الفقر آخذ في االرتفاع في سوريا، 
والبنية التحتية للخدمات متضررة أو مدمرة، والنسيج االجتماعي متوتر إلى أق�صى حد«)101).

وفي مستوى اللجئين السوريين في الخارج بدأت برامج تقليص الدعم تظهر بشكل واضح منذ 2015 حيث 
أعلن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم املتحدة عن اضطراره إلى تقليص املساعدات الغذائية التي يقدمها 

ملئات آالف من اللجئين السوريين في األردن ولبنان إلى النصف بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج األممي إنه كان على وشك التوقف التام عن العمل، لكنه تلقى منحة جديدة من الواليات 
املتحدة قدرها 65 مليون دوالر، ليتمكن من مواصلة تقديم املساعدة في آب/ أغسطس لـ 440 ألف الجئ 

سوري يعيشون خارج املخيمات في األردن«.

ومن أصل عشرة مليارات دوالر طلبتها األمم املتحدة من الحكومات املانحة في 2020 ملساعدة اللجئين 
السوريين في الخارج، توقعت املنظمة أن تحصل فقط على 5،5 مليار دوالر، ما يعني تلبية نصف االحتياجات 

املطلوبة.

وفي الوقت الذي تراجع فيه الدعم الفعلي لألمم املتحدة واملنظمات الدولية والجهات املانحة بالقيم 
 آخر عبر ثبات هذه القيم مع تنامي أعداد النازحين، ومع 

ً
املطلقة املدفوعة، اتخذ انخفاض الدعم شكل

تدهور الوضع املعي�صي، وارتفاع منسوب الفقر وازدياد أعداد املحتاجين إلى املساعدات، ما يعني نقًصا في 
الحصص املقدمة للعائلت السورية، أو نقًصا في حاالت الوصول. 

الدعم الخارجي املقدم للنظامب– 

خضع الدعم الخارجي املقدم للنظام لسرية كاملة الرتباطاته بالنشاط العسكري واالتفاقات السرية، 
وكشفت عن خباياه بعض التصريحات املتناثرة، وبحسب الواقع فإن أهم مصادر الدعم الخارجي تمثلت 
عبر الخط االئتماني اإليراني الذي قدم تسهيلت نفطية وغذائية للنظام، واقتصر األمر الحًقا على املواد 
النفطية، وبدورها تعرضت شحنات النفط إلى انقطاع وتائرها وتراجع كمياتها بسبب العقوبات املفروضة 

)100) - انظر: فيتو رو�صي صيني يتحكم بمصير املساعدات إلى سوريا، نزر الدين رمضان2020
https//:www.enabbaladi.net/archives400288/

)101) -األمم املتحدة تدعو الستمرار الدعم للسوريين واملنطقة قبيل مؤتمر بروكسل،2019
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/ /5c88fd824.html

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/لبنان
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/2/الأردن
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/الولايات-المتحدة-الأميركية
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/الولايات-المتحدة-الأميركية
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/الولايات-المتحدة-الأميركية
https://www.enabbaladi.net/archives/400288
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/3/5c88fd824.html
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على البلدين وبسبب تردي االقتصاد اإليراني أيًضا، فيما لم ترد معلومات فعلية عن أي دعم رو�صي للقتصاد 
السوري خارج مجرى العمليات العسكرية.

لتغطية  3 مليار دوالر سنوًيا  بقيمة   2013 في  االئتماني اإليراني قد جرى االتفاق عليه  الخط  وكان 
االحتياجات النفطية ومشتقاتها، ويقدر قيمة الخط االئتماني بـ12 مليار دوالر حتى 2020 بحسب الخبراء، 
تح خط ائتماني للسلع والبضائع بقيمة مليار دوالر مع بنك التنمية والصادرات اإليراني، وبحسب 

ُ
وفي 2015 ف

فورين بولي�صي فإن إيران أنفقت في سورية حتى اآلن 2020 ما قيمته 30 مليار دوالر، وكانت إيران قد دعمت 
النظام بكتلة نقدية مباشرة في 2015 بقيمة 900 مليون دوالر بعد نفاد االحتياطي املحلي في املركزي السوري 

من العملت الصعبة)102).

ومنذ 2018 بدأت وتائر الخط االئتماني تتراجع بشكل ملموس وعكست تصريحات مسؤولين إيرانيين 
هذا التراجع عبر املطالبة بديونها املستحقة، وساهمت العقوبات في تقييد حركة الوصول للشحنات النفطية 
القادمة من إيران، وانعكس هذا التراجع بشكل جلي تمظهرت من خلله األزمات املتلحقة في قطاع الطاقة 
بسبب شحها في األسواق، وأجبرت النظام على إخضاع املشتقات النفطية لعملية التقنين عبر البطاقة 
الذكية، وقفزت أسعارها الرسمية املصنفة تحت الدعم لتقترب من تحرير أسعارها، وأوجدت عوامل الندرة 
ا سوداء كرست أسعاًرا تفوق مثيلتها العاملية بأضعاف كثيرة بحسب شدة 

ً
والشح في حوامل الطاقة سوق

األزمات الحاصلة.

أثر انخفاض الدعم اإليراني املباشر في قدرة النظام املالية املباشرة، وتأثر االقتصاد السوري برمته بسبب 
انعكاسات أسعار حوامل الطاقة على مجمل اإلنتاج، وكان التأثير األكبر في الشرائح الشعبية ذات املدخوالت 
املتدنية لتنخفض قوتها الشرائية بشكل كبير وتلتحق بها بقايا الطبقة الوسطى التي انهارت تماًما، بوصول 

نسبة الفقر إلى 93 % ونسبة الفقر املدقع إلى أكثر من 70 %.

وتضاربت األنباء حول توقف الخط االئتماني من إيران وفق تصريحات متكررة ملسؤولي النظامين، لكن 
سورية شهدت منذ نهاية 2018 أزمات نفطية خانقة، تبعتها حزمة إجراءات تقشفية، وزيادة كبيرة في أسعار 
املشتقات النفطية »وقد أشار مستشار وزارة االقتصاد اإليرانية، ميثم صادقي، في معرض نفيه توقف خط 
االئتمان النفطي اإليراني ألسباب مالية، إلى أن خط االئتمان النفطي ينص صراحة على تسديد الديون على 

شكل استثمارات إيرانية في األرا�صي السورية«)103).

)102) - حجم اإلنفاق اإليراني في سوريا، واملكاسب التي حققتها إيران، أحمد سلوم-إيران واير، 2020.
https//:iranwirearabic.com/archives2667/

)103) - األزمة االقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 2020. 
https//:www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Reasons-and-Outlook-for-the-Economic-Crisis-in-Syria.aspx

https://iranwirearabic.com/archives/2667
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Reasons-and-Outlook-for-the-Economic-Crisis-in-Syria.aspx
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انخفاض الدعم الداخلي– 2

بدأت سياسات خفض الدعم االجتماعي باكًرا قبل الثورة، واندرجت في إطار التوجه النيو ليبرالي املسمى 
الزراعة  في  الكارثية  آثارها   2008 في  النفطية  باقتصاد السوق االجتماعي، وكان لرفع أسعار املشتقات 
مؤشرات  وانخفاض  الشرائية  القوة  بانخفاض  السورية  األسر  مستوى  في  وتجلت  والنقل،  والصناعة 
االستهلك السنوية، واتجهت املوازنات العامة في تلك املرحلة إلى تخفيض اإلنفاق على الصحة والتعليم 

كنسب مئوية من املوازنة، وكحصة من الناتج اإلجمالي املحلي.

 ومع اندالع الثورة، بدأت مؤشرات خفض الدعم االجتماعي واالتجاه لتحرير األسعار املندرجة في حزمته، 
وأهمها أسعار املشتقات النفطية والخبز والكهرباء، ويعني الدعم االجتماعي بيع املواد األساسية بأسعار أقل 
من تكلفتها وتغطية الدولة للفروقات السعرية لتلك املواد من خزينتها العامة، وتنشأ الحاجة إلى الدعم 
االجتماعي في املجتمعات ذات املدخوالت املتدنية التي ال تغطي فيها القوة الشرائية متوسطات األجور العامة 
لتلبية االحتياجات الرئيسية، ومن زاوية أخرى ينظر إلى الدعم بوصفه تعويًضا جزئًيا للتفاوت بين األجر 
الحقيقي وضرورات الحد األدنى ملستوى املعيشة، وهو ما تقتضيه الحاجة إلعادة إنتاج قوة العمل في تلك 

املجتمعات.

وتاريخًيا كرس النظام مفهومات خاطئة عن الدعم االجتماعي لتضم كافة الخدمات العامة بما فيها 
الصحة والتعليم، وحتى الخدمات البلدية أيضا، وبعيًدا عن البروبوغندا اإلعلمية، فإن الدعم االجتماعي 
في سورية بقي مقتصًرا بشكله الرئيس على الخبز، مع بعض الفروقات البسيطة في قطاعي املحروقات 

والكهرباء.

ومنذ 2011 وعبر أرقام املوازنات العامة حرص النظام على تقديم أرقام سنوية متنامية عن الدعم 
االجتماعي، وفي حال صحة األرقام املقدمة، وهو أمر مشكوك فيه، فإن االرتفاع النظري في أرقام الدعم 
بالليرة السورية ال تعبر عن ازدياد فعلي في قيم الدعم بسبب تغيرات أسعار الصرف، واختلف الحسابات 
والقيم الفعلية بين سعري الصرف؛ الرسمي وسعر السوق السوداء، وساهم الفساد املتنامي، وباألخص في 
مدة الحرب بتخفيض قيم الدعم االجتماعي الحقيقية نتيجة التلعب والسمسرة واالحتكار والصفقات 

املشبوهة.

يضاف إلى ذلك تحول كثير من املوازنات السورية املقدمة طوال مدة الحرب إلى موازنات ورقية غير 
منجزة، أو غير قابلة لإلنجاز، وفي ظل البيانات املضللة والخاطئة التي تقدمها الحكومة من غير املمكن معرفة 

الدعم االجتماعي الحقيقي في ظل واقع بات يشير إلى العكس تماًما.

في أول موازنة بعد الثورة في 2012 بلغت قيمة الدعم االجتماعي 386 مليار ليرة سورية بنسبة 29 % من 
املوازنة العامة، وارتفعت في 2013 إلى 512 مليار ليرة بنسبة 37 % من املوازنة العامة، وبالتوازي مع ارتفاعها 
رفع النظام سعر املشتقات النفطية التي كان قد خفضها في عقب اندالع الثورة، وقفزت أسعارها إلى قيم 
مضاعفة عن السابق، وبدأت أسعار األزمات بالظهور، وارتفع سعر الصرف بمعدل أضعاف عدة ليستهلك 

جزًءا كبيًرا من القوة الشرائية لألسر السورية ذات الدخل املحدود، ورفع أسعار الخبز.
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وشكل عام 2014 نقطة تحول كبيرة حيث انخفضت القيمة املطلقة للدعم بالليرة السورية لتصل إلى 
حدود 200 مليار ليرة سورية بعد أن كانت في العام السابق بمقدار 512 مليار، وجاء االنخفاض مترافًقا مع 
ارتفاع سعر الصرف أكثر من 6 أضعاف، ورافقه ارتفاع األسعار الرسمية للمشتقات النفطية بشكل كبير، 
وخضوعها لألزمات والندرة، األمر الذي جعل لها سعًرا مزدوجا، وباألصح جعل من السعر الرسمي سعًرا 
وهمًيا، غير قابل للتحقق على أرض الواقع للمواطنين، واقتصر الحصول عليه من شبكات الفساد والقلة 
من املحسوبين على النظام، ليمنع إيصال املواد املدعومة إلى أصحابها، ويق�صي على فكرة الدعم االجتماعي. 

لكن التحول األخطر الذي رافق عام 2014 كان انتهاج النظام منحى يعاكس تماًما مفهوم الدعم االجتماعي، 
وتجلى في وضع قيم مضافة على عدد من السلع غير الخاضعة للدعم وتعود تلك القيم املضافة إلى خزينة 
النظام، واندرجت تلك القيم تحت تسمية الفروقات السعرية)104)، وهي تعني حرفًيا بيع املنتجات بأعلى من 
تكاليفها املحلية والعاملية، وشكلت في خلل السنوات املاضية بحسب بيانات الحكومة واملوازنات املتعاقبة 

قيًما تزيد على قيم الدعم االجتماعي.

وبلغ الدعم االجتماعي في موازنة 2015 نحو 225 مليار ليرة، فيما بلغت الفروقات السعرية الواردة إلى 
الخزينة بمعدل69 % من الدعم االجتماعي، وعاد الدعم االجتماعي في 2016 إلى االنخفاض تحت حد 200 
مليار، ولكن لترتفع الفروقات السعرية ملصلحة الخزينة بمعدل 240 % من قيمة الدعم، وهذا يعني أن 
ا سعرية عن املواد املستهلكة أكثر بمرتين ونصف تقريًبا من الدعم املقدم 

ً
النظام استوفى من املواطنين فروق

لهم.

ومنذ 2016-2018 ازدادت واردات الفروق السعرية قياًسا بأرقام الدعم االجتماعي ملصلحة خزينة 
النظام، ومع االختلل الكبير في أسعار الصرف في 2019، وبداية األزمات الحادة، تساوت بشكل تقريبي 

إيرادات الفروق السعرية مع أرقام الدعم االجتماعي.

)104( -https//:kassioun.org/economic/item38-21-09-11-11-2019-63312/

https://kassioun.org/economic/item/63312-2019-11-11-09-21-38
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ويبين الجدول)105) اآلتي من خلل املقارنة أرقام الدعم االجتماعي وأرقام إيرادات الفروق السعرية

وحيث عّد املركزي السوري أن تمويل املستوردات يندرج في إطار دعم السلع املستوردة ومن أهمها 
السلع الغذائية، فإن الواقع العملي جّير الدعم إلى جيوب التجار بدل مستحقيه األساسيين، وفي الحصيلة، 
، والرتفاع األسعار نتيجة استيفاء النظام قيم 

ً
ازداد العبء على املواطنين مرتين، لعدم تلقيهم الدعم أوال

الفروقات السعرية منهم.

وخضع تمويل املستوردات لنظام املحاصصة املبني على الفساد ليكسب املقربون من النظام من كل 
دوالر مستورد قيمة ربع دوالر، فقط نتيجة فرق سعر الصرف، من دون احتساب األرباح اللحقة من بيع 
السلع املستوردة، والحًقا لم تخضع املواد املستوردة لتسعيرة املركزي، وجرى احتساب سعر دوالر االستيراد 

وفق السعر الرائج ليترك الشرائح املتهاوية إلى الفقر بسرعة شديدة من دون أي سند أو معيل.

دعم الخبزأ– 

حظي الخبز في سورية باالهتمام األكبر، وشكل دعم الخبز في حكومات النظام املتعاقبة هاجًسا أساسًيا، 
ومع االنهيار االقتصادي وتراجع إيرادات النظام واشتداد الخناق عليه بات الجزء اليسير املقدم كدعم للخبز 
يرهق موازنة النظام، وبحسب تصريحات مسؤولية ينفق النظام أكثر من نصف املوازنة على دعم الرغيف.

 من 15، وفي العام التالي رفع سعرها إلى 
ً

وكان النظام رفع سعر الخبز أول مرة في 2013 إلى 19 ليرة بدال

)105) - الجدول من املرجع السابق 
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25 ليرة، »وقال وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك حينها، عبد هللا الغربي، إن سبب الرفع يعود إلى أن 
الدعم الحكومي على الخبز ارتفع من 67 مليار ليرة في عام 2013، إلى 178 مليار في عام 2014، بسبب غلء 

الطحين والوقود)106)«.

ورفع سعر ربطة الخبز في 2015 إلى 50 ليرة سورية، وما تزال حتى 2020 بهذا السعر، لكن االرتفاعات 
اللحقة أخذت مظهًرا شكلًيا عبر إنقاص الكمية املقدمة في الربطة الواحدة لتنخفض تباًعا من 1800 غرام 

إلى حدود 1000 غرام حالًيا )2020( أو أقل

ومنذ 2016 أعلن النظام أن تكلفة ربطة الخبز تعادل 500 ليرة، وتباع بـ 10 % من قيمتها، لكن ناشطون 
وخبراء في الخبز أكدوا أن تكلفة ربطة الخبز الواحدة في حينه ال يتجاوز سعر 170 ليرة سورية)107)، ومراًرا أكد 
النظام وبأشكال مختلفة نيته في تخفيض الدعم عبر الحديث عن ارتفاع أسعار املازوت، وعبر الحديث عن 
تكلفة كيس النايلون لربطة الخبز، وعبر تقديمه ألرقام مبالغ فيها باستهلك الخبز، وأخيًرا عبر حديثه عن 

استخدام الخبز من جهة أشخاص، كأعلف للحيوانات.

ا، بلغ مقدار الدعم االجتماعي وفق التصريحات الحكومية في املوازنة 
ً
وفي موازنة 2021 املقدمة حديث

العامة للدولة 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني واملشتقات النفطية والصندوق الوطني 
للمعونة االجتماعية وصندوق دعم اإلنتاج الزراعي، وهي تشكل بحسب األرقام املقدمة أكثر من 40 % من 

املوازنة البالغة 8500 مليار.

وبحسب هذه األرقام يصل نصيب الفرد من الدعم إلى حدود400 ليرة يومًيا، ويغطي فقط الفروق 
السعرية لحصته من الخبز، ويحصل املواطن بموجب البطاقة الذكية على نصف ربطة خبز يومًيا ثلثة 
أرغفة ونصف، بسعر رسمي 50 ليرة سورية للربطة، غير أن سعرها املتداول بسبب األزمة ضوعف مرات 
عدة ليصل إلى 200ليرة في الحاالت العادية، و500 ليرة سورية في األحوال األق�صى، فيما يتجاوز سعر ربطة 

الخبز السياحي مبلغ ألف ليرة سورية.

التخلي عن دعم املشتقات النفطيةب– 

خضعت املشتقات النفطية طوال الحرب الرتفاعات مصاحبة الرتفاع سعر الصرف في سورية، ولم تمر 
سنة واحدة لم تشهد فيها ارتفاًعا في أسعار املشتقات النفطية، ومنها الغاز املنزلي الذي ارتفع من سعر 265 
ليرة للعبوة الواحدة إلى 2650 بمعدل عشرة أضعاف، واعتمد هذا السعر عند وصول سعر الصرف إلى 500 
ليرة سورية، ما يعني مواكبة سعر الصرف، ومع هذا دخل الغاز املنزلي في حيز التقنين الشديد لتصل حصة 
العائلة سنوًيا بمعدل ست عبوات غاز فقط، وبلغت حصتها النظرية من املازوت بمعدل 200 ليتر سنوًيا 
بالسعر املدعوم بحدود 185 ليرة سورية، وهو السعر الذي أقره النظام ملادة املازوت املنزلي املدعوم في 2017 

)106) -باألرقام: الخبز في سوريا الخط األحمر.. الذي تجازوه الجميع، محمد النجار،
https//:www.irfaasawtak.com/syria28/08/2017/باألرقام-الخبز-في-سورية-الخط-األحمر-تجاوزه-الجميع/

)107) - املرجع السابق

https://www.irfaasawtak.com/syria/2017/08/28/بالأرقام-الخبز-في-سورية-الخط-الأحمر-تجاوزه-الجميع


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

73

وعادل هذا السعر في حينه قرابة 40 سنًتا أميركًيا، واحتسب سعر املازوت الصناعي بسعر 296 ليرة سورية 
بما يعادل 60 سنًتا أميركًيا.

ومع األزمات املتكررة وارتفاع أسعار املازوت في السوق السوداء إلى أرقام كبيرة، رفع النظام في 10/ 2020 
سعر مادة املازوت الصناعي من 296 ليرة سورية إلى 675 ليرة بمعدل %0 2، وبما يعادل 54 سنًتا أميركًيا 

وفق سعر الصرف الرسمي، 29 سنًتا وفق سعر السوق السوداء. 

ومع الندرة واألزمات وامتناع النظام عن تقديم الحصص املخصصة من املحروقات وفق نظام التقنين 
ارتفعت أسعارها في السوق السوداء بقيم غير منضبطة حيث وصلت أسعار عبوة الغاز املنزلي في العام 
املا�صي إلى قرابة 40 ألف ليرة سورية، ومع األزمة الحالية في 2020 تباع عبوة الغاز املنزلي بـ 15 ألف ليرة، 

علًما أن الشتاء لم يدخل بعد. 

وفي املقابل شهدت البلد منذ 2018 أزمات متكررة في مادة البنزين كان أشدها في مطلع 2020، وفي خريفه 
الحالي، حيث تعاني سورية شًحا شديًدا في مادة البنزين، ووصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء 
إلى آالف الليرات، وتصطف آالف السيارات في طوابير أمام محطات الوقود للتعبئة، وفي إشارة إلى عمق 
األزمة خفض النظام كميات البنزين للسيارات الحكومية ومدد العمل بهذا القرار حتى نهاية 2020، وهي املرة 

الثالثة التي يخفض فيها كميات السيارات الحكومية.

 ورفع النظام في 10/ 2020 سعر البنزين 95 أوكتان مرتين في خلل أيام، ليصل سعرها إلى 1050 ليرة 
سورية، علًما أن السعر الحالي يترافق مع نظام التقنين، وعدم السماح لجميع املركبات بالتعبئة إال بكميات 
محدودة. كذلك رفع سعر البنزين املدعوم من 250 إلى 450 ليرة سورية، ورفع سعر البنزين املمتاز غير املدعوم 

من 450 إلى 650 ليرة.

عملًيا تخلى النظام عن كل مظاهر الدعم عبر تحريره أسعار املشتقات النفطية، ولم يتبق من املواد 
املدعومة سوى مادة الخبز التي تشهد واحدة من أعنف األزمات حالًيا، ويضطر املواطنون إلى االنتظار ساعات 
طوال للحصول على مخصصاتهم من الخبز عبر البطاقة الذكية، وفي جوهر األمر، ومع ازدياد القيم املضافة 
على السلع األساسية وغير األساسية تحت بند الفروقات السعرية تحول النظام إلى عبء وعالة باملفهوم 

االقتصادي، على السوريين، وباألخص الفقراء منهم.

خاتمة

شكل انخفاض الدعم الخارجي والداخلي عبًئا كبيًرا على املواطنين السوريين، في ظل اقتصاد مشلول 
ومدمر، وخاضع لسيطرة أمراء الحرب كلًيا، ونجم انخفاض الدعم عن مزيج من تراجع االهتمام الدولي 
بالقضية السورية، وعن سلوك النظام الساعي إلى االستئثار بتلك املساعدات وتجييرها ملصلحة حربه، 
وإطالة أمد بقائه في السلطة, وترافق انخفاض الدعم املقدم للشعب السوري مع انخفاض مماثل في دعم 
حلفاء النظام له ألسباب متعددة يتعلق بعضها بابتزازه للحصول على مكاسب إضافية، ويتعلق بعضها اآلخر 
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بأوضاعهم االقتصادية املتردية في ظل العقوبات الرادعة وباألخص إيران.

 وأرخى انخفاض الدعم الخارجي بظلله على الشرائح األفقر وخصوًصا جمهور النازحين املتزايد عددًيا 
بفعل العمليات العسكرية، وأرخى بظلله على شبكات الدعم الداخلية املمولة من الخارج التي كانت تساهم 

جزئًيا في تغطية من االحتياجات اإلنسانية تتسع مع ارتفاع نسب الفقر العامة.

من جهة ثانية، وبسبب أزمته االقتصادية الخانقة، وطبيعة سياساته املحكومة من أمراء الحرب سعى 
النظام إلى التخفف من أعباء الدعم املوجودة تاريخًيا، فقلصها وعكس مخرجاتها برفع األسعار ليمول 
نفقات الحكومة والنظام من جيوب الناس وعلى حساب خبزهم اليومي بوصفه آخر موضوعات الدعم، 

وعلى حساب حاجاتهم اإلنسانية التي باتت دون الحد األدنى كثيًرا. 

والرتباط الدعم االجتماعي والقطاع الصحي بحياة السوريين وأعمارهم بشكل مباشر، فإن التباطؤ في 
إيقاف التدهور والتأخر في إيجاد حلول إسعافية سيعني موت مزيد وانتشار األوبئة واألمراض وانخفاض 

مستوى العمر املأمول إلى حدود أدنى، ليقتل الجوع واملرض أضعاف ما قتلته الحرب.

وبما أن كليهما خاضع للشرطين السيا�صي واالقتصادي املأزومين بشدة فان اجتراح الحلول وتنفيذها 
بالسرعة القصوى مسؤولية جماعية محلًيا ودولًيا ضمن منهج يتكامل فيه اإلسعافي مع الخطط املديدة 
النتشال الواقع السوري وإعادة بناء القطاع الصحي ورفع منسوب الدعم مرحليا بانتظار الوصول إلى 

الكفاية والقدرة على إعالة الذات الحًقا ضمن خطط اعادة اإلعمار الفعلية، وخطط التنمية املستدامة.

 وكما تستلزم الخطوات اإلسعافية تحفيز املانحين على مزيد من الدعم الفوري والعاجل، يجب تفعيل 
أدوات املجتمع املدني وهيئاته التطوعية والتبرعية داخلًيا، ومنحها مزيًدا من القدرة على املساهمة الفاعلة 
، وباألخص 

ً
إليقاف التدهور، ومن الضروري العمل على تحديد الشرائح األكثر احتياًجا للتوجه إليها أوال

النازحين واملهجرين منهم واملر�صى وأصحاب اإلعاقات واألطفال والنساء وكبار السن، ويجب إلنجاح تلك 
الخطط مزيد من الشفافية واملساءلة للتأكد من التوزيع العادل وإيصال الغذاء والدواء الضروري إلى 
املستحقين الفعليين بعيًدا عن الفساد واملحسوبيات والتمييز السيا�صي واملناطقي والطائفي، أو أي اعتبارات 

أخرى.
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