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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

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 تنفيذي

إن الحديث عن واقع التعليم ما قبل الجامعي في سورية مبحث يأخذنا بعيًدا للغوص في امتداد تاريخي 
يعود إلى جذور عام 1970 -منذ استيالء حافظ األسد على مقاليد الحكم والسلطة في سورية حتى اآلن- بعد 

تنصيب غير شرعي لبشار األسد وفق تعديالت دستورية غير قانونية عام 2000، إلى يومنا هذا.

فبنية النظام السيا�سي الحاكم »حزب البعث، منذ عهد األسد األب، حتى عهد األسد االبن« هي وحدة 
عقائدية ال تنفصل عن بعضها، وما تخللها من أزمات عاصفة عدة على الصعيد االجتماعي واالقتصادي 
والثقافي والسيا�سي، وبحصيلة حروب داخلية وخارجية وحصار ممتد نتيجة سياسات تخريبية انتهجها النظام 
السوري جعلت من كل الواقع السوري رهينة، وأمًرا واقًعا يصب في خدمة بوتقة هذا النظام وسياساته 
م والتطويع. فقد كان 

ّ
التخريبية؛ خصوًصا قطاع التربية والتعليم، ملا له من أهمية كبيرة في السيطرة والتحك

قطاع التربية والتعليم على مدار أكثر من نصف قرن ملحًقا باملنظومة األيديولوجية للحزب الحاكم.

أما الحديث عن واقع التعليم في سورية بعد اندالع الثورة السورية والحرب التي تلتها عام 2011، فربما 
يأخذ منًحى مختلًفا من خالل تغير خريطة توزع القوى والسيطرة، واملواقع الجيوسياسية وما انبثق عنها من 
فه من خراب وتدمير ممنهج نفَسه على املشهد 

ّ
وجود مناطق متباينة عدة. وقد فرض واقع الحرب وما خل

ق بها من مردود وإنتاج خصوًصا، 
ّ
السوري عموًما، وفي كل املستويات، وعلى وضع منظومة التعليم وما يتعل

ضيف إليها من واقع التهجير والتخريب والتدمير للبنى والكوادر، والتّسرب...، وتدمير املنشآت التعليمية، 
ُ
وما أ

فته من رواسب عميقة 
ّ
وتحطيم بنية الفرد السوري من النواحي النفسية واالجتماعية واالقتصادية، وما خل

وسلبية على شخصيته وواقعه وظروفه الخاصة والعامة.

الحرب  إنسانية ملرحلة ما بعد  »التعليم«، بوصفه استجابة  الدراسة من أهمية  برزت أهمية هذه 
)الصراع(، إذ هناك حاجة إلى إعطاء التعليم أولوية، ألنه يوفر مساحة آمنة للتعلم والتنمية النفسية 
واالجتماعية والتفاعل مع األقران. ومن ناحية أخرى، يمكن للتعليم أن يخفف من األثر النف�سي االجتماعي 
للصراع، من خالل خلق االستقرار والبنية واألمل في املستقبل. وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج التحليل 

االستشرافي في قضايا التعليم وعالقته بمتغيرات السالم وإعادة اإلعمار وتشكيل الدولة والهوية الوطنية.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج بشأن هذا املوضوع، نذكر من أهّمها ما يلي:

يمكن القول إن الفجوة التعليمية في سورية سابقة على الحرب، وبعد عام 2011 عمقت ظروف . 1
الحرب الفجوة التعليمية ووسعتها وزادت من حدتها وأشكالها، وخلقت فجوات جديدة. ففي حين كانت 
الفجوات التعليمية في سورية ذات طابع نوعي مع املعايير الدولية للتعليم وأهدافه ومخرجاته، أكثر منها 
ذات طابع كمي أو مناطقي، شكلت الحرب بآثارها الكارثية املباشرة، وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية، 
وانقساماتها السياسية، فجوات عددية ونوعية في معظم املناطق وفي كافة املراحل التعليمية ما قبل 

الجامعية وما بعدها.
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تناقصت أعداد الطالب في مرحلة التعليم األسا�سي بسبب الحرب بصورة حادة وملحوظة لتنخفض . 2
من قرابة 4 مليون و800 ألف تلميذ )4860348( عام 2012، وهو الرقم األكبر في أعداد امللتحقين 
دراسًيا في التعليم األسا�سي في تاريخ سورية، إلى أقل من 3 مليون عام 2013، بفجوة عددية تقارب 
مليونين و800 ألف ونسبة انخفاض تعادل %38، وهي تكافئ تراجع نسب االلتحاق التي سجلت عند 
حدود %61 لعام 2013، وترممت الفجوة جزئًيا ما بين عامي 2015 و2018 بحدود %10 ليصل عدد 
طالب التعليم األسا�سي إلى 3.5 مليون طالب حتى عام 2018، لكنها عادت لالتساع من جديد عام 2019 
بخسارة إضافية بنسبة %13 تقريًبا من أعداد الطالب، وهي نسبة كبيرة وغير مبررة، ولكنها سمة عامة 

لوحظت في معظم املؤشرات العددية لعام 2019 حيث توسعت فيها معظم الفجوات.

انخفض عدد طالب الثانوية ما بين 2011 و2015 من 420 ألف طالب إلى 371 ألف، لكن املالحظ . 3
 إلى 326 

ً
هو استمرار امليل االنحداري ألعداد الطالب واتساع الفجوة بعد عام 2015 سنوًيا، وصوال

ألف طالب عام 2019، غير أن نسبة التعليم الثانوي بقيت في مناطق النظام عند حدودها عام 2011 
وما قبل، من %9 إلى%10، مع ارتفاع جندري واضح في االلتحاق الثانوي في مناطق النظام ملصلحة 
اإلناث بنسبة %54 مقابل %46 ذكور، ويتعلق األمر بالتوجه العام إلى إخراج الذكور من البالد تجنًبا 
لخضوعهم تحت سيف التجنيد الالحق، إضافة إلى بحث الذكور عن عمل إلعالة ذويهم في صعوبات 
الحياة. أما بالنسبة إلى أعداد الطالب في الشمال ومخيمات اللجوء من الصعب احتساب فجوة االلتحاق 
الرئيسة من األعداد الكلية لعدم توافر البيانات الكاملة، وعدم معرفة األعداد الكلية في املخيمات، فمن 
أصل 1302 مخيًما، هناك 1127 مخيًما ال مدارس فيها، غير أن الفجوات بين املراحل التعليمية شديدة 
الوضوح، حيث بلغ عدد الطالب في مخيمات الشمال 64 ألف طالب %72 في الفئة العمرية من 6 إلى 10 
سنوات، و%19 منهم في الفئة العمرية بين 11و12، وشكلت األعمار من 13 إلى 15 سنة %8، لتترك 1% 

للفئة العمرية املقابلة للتعليم الثانوي.

خفضت الحرب عدد العاملين في وزارة التربية التابعة للنظام من 380 ألف عامل عام 2011 . 4
إلى 313 ألف عام 2019 بخسارة %18 من مجموع العاملين، ولكن هذه النسبة ال تعبر عن الفجوة 
الحقيقية، فمع انخفاض عدد مدارس النظام إلى النصف من املفترض أن يفيض هذا العدد عن 
الحاجة، غير أن الواقع الفعلي يشير إلى نقص كبير في معظم املدارس ومنها الثانويات الرئيسة ملعلمي 
املواد األساس كالفيزياء والرياضيات والعلوم وغيرها، كما تدل الوقائع املعاشة على تبدل معلمة الصف 
خالل العام نفسه بالنسبة إلى كثير من شعب التعليم األسا�سي مرات عدة، وهو أمر يشير إلى عدم ثبات 
املعلمين واملعلمات في وظائفهم وإلى نقص كبير في األعداد املطلوبة. وتكشف األرقام أن الفجوة األكبر في 
قطاع التعليم حدثت على حساب الذكور الذين فقدوا ثلث تواجدهم في هذا القطاع خالل فترة الحرب 
وانخفض عددهم من 156 ألًفا إلى 100 ألف عامل في قطاع التعليم، مقابل فجوة عددية لدى اإلناث 

نسبتها أقل من 7%. 

أما الفجوة في الكادر التدري�سي خارج مناطق النظام فتتسع أكثر تبًعا لتراجع العملية التعليمية برمتها . 5
من جراء الظروف األمنية وتعدد الجهات الوصائية وغياب الدعم املالي، وبحسب تقرير وحدة الدعم، 
قدر عدد املدرسين في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمالين الغربي والشرقي بـ 40 ألف 
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مدرس، وتمركزت الكتلتان األكبر منهما في الحسكة 12193 مدرًسا، وفي إدلب 11582 مدرًسا، وبلغت 
في ريف حلب الشمالي 2287، وفي دير الزور 2175 مدرًسا، وكان نصيب الرقة 1155 مدرًسا فقط. أما في 
مناطق الشمال الشرقي تخضع الفجوة العددية املتزايدة إلى أسباب تتعلق بالسيطرة وباملنهاج املطروح، 
حيث تشير التقارير إلى تفضيل جزء كبير من السكان ملنهاج النظام، األمر الذي ينعكس بالضرر على 
العملية التعليمية عبر إغالق الجهة املسيطرة بعض املدارس غير املوالية لها، واقتياد املدرسين فيها إلى 
التجنيد اإلجباري، وكانت )قسد( قد أصدرت في وقت سابق قراًرا يق�سي بفصل املعلمين ضمن الفئة 
العمرية ) 1990-2001( إن تخلفوا عن واجب الدفاع الذاتي)التجنيد(، وذكرت التقارير أن حصيلة 

املدرسين املجندين في الرقة بلغت 350 مدرًسا، فيما توقف 600 مدرس عن العمل احتجاًجا.

أما من حيث التبعية، يعاني قطاع التربية والتعليم في مختلف مناطق سورية تبعية سياسية . 6
التعليم  واقع  أن  نرى  النظام  سيطرة  مناطق  ففي  األرض،  على  املسيطرة  القوى  حسب  واضحة 
يرتبط عضوًيا بتوجهات وأيدلوجيا سياسة النظام السوري وفق تحالفاته وتبّدالت خارطة العالقات 
السياسية والتحالفات من منظوره النفعي الخاص. فقد عمد هذا النظام االستبدادي بعد الثورة 
السورية 2011 إلى تعديل معظم املناهج التعليمية في املستويات التعليمية كافة، بما يالئم فلسفته 
السياسية االستبدادية، إذ وصمت مناهجه الجديدة املتظاهرين من أجل الحرية والكرامة باإلرهابيين 
وعمالء املؤامرة اإلمبريالية الكونية، وكانت النصوص الدراسية تتحدث عن ما يسمى باملقاومة ودورها 
في مكافحة اإلرهاب، وعن املؤسس للدولة السورية االستبدادية، األسد األب، وعن تقديس شخصه 
وتخليده في منهاج التربية القومية )الوطنية( بوصفه شخصية قومية سورية. كذلك عّدل النظام 
إلى الخريطة السورية بعد أن  السوري مناهج مواد الجغرافية والتاريخ، فأعاد “لواء إسكندرون” 
حذفها في املرحلة الودية )العسلية( بين النظام وتركيا، واستبدل أيًضا مصطلح “فتح القسطنطينية” 
بـ “االستيالء على القسطنطينية”، والشخصية العثمانية اإلسالمية “محمد الفاتح” بـ “محمد الثاني”، 
 من مفهوم “الحكم العثماني” 

ً
وكذلك عمد إلى ترسيخ مفهوم “االحتالل العثماني” في أذهان الطالب بدال

الذي كان في مناهج ما قبل عام 2011، وعمد إلى تعديل مناهج التربية اإلسالمية لتتضمن تعليم املذهب 
الشيعي االثني عشري )اإليراني( إلى جانب املذهب السني، وإلى افتتاح املدارس الشيعية والجامعات في 
عدد من املدن السورية، مكافأة لوقوف إيران إلى جانب النظام السوري في حربه ضد الشعب السوري 
وثورته، وأدخل اللغة الروسية في املناهج التعليمية السورية إلى جانب اللغة اإلنكليزية واللغة الفرنسية، 

ا للجميل على وقوف االتحاد الرو�سي إلى جانب النظام السوري. ردًّ

أظهرت تقارير محلية مدى تأثر املجتمعات السورية بالوجود اإليراني وبخاصة في نشر التشيع في . 7
طبقة معينة تعرف بالبساطة من املجتمع السوري، فاملليشيات اإليرانية فتحت مراكز دعوية لحث 
 املدارس واملساجد، وكذلك افتتحت في دير الزور معاهد لتعليم اللغة 

ً
املدنيين على التشيع مستخدمة

الفارسية إلى جانب املراكز الدعوية لنشر التشّيع. هذه املراكز استقطبت نسًبا جيدة من املجتمعات 
الفقيرة، ما يشكل خطًرا على الهوية السورية، بخاصة أن غالبية هذه املجتمعات انقطعت عن التعليم 

ووصلت إلى مستوى من الجهل.

أما من ناحية الوجود الرو�سي في سورية، فقد عمدت وزارة التربية في حكومة النظام إلى عقد . 8
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اتفاق مع وزارة التربية الروسية إلدخال اللغة الروسية إلى الصفوف اإلعدادية لغة أجنبية ثالثة بعد 
اإلنجليزية والفرنسية، وافتتاح جامعات في الساحل السوري تعتمد اللغة الروسية لغة أساًسا وفق 

تصوراتها ومناهجها.

ستعرة والدائمة في منطقة إدلب ومحيطها، التي . 9
ُ
على الرغم من قسوة ظروف الحرب واملعارك امل

م من النواحي الكمية والنوعية ومن 
ّ
فرضت واقًعا صعًبا أف�سى إلى فاقد هائل في عملية التعليم والتعل

الكوادر البشرية من التالميذ والطالب واملدرسين، استطاعت مناطق سيطرة املعارضة شمال غرب 
سورية بمقومات وجهود ذاتية ومحلية وبدعم دولي الحفاظ على عدم انهيار هذا القطاع الحيوي 
بالكامل، مع التوجه نحو تغيير املناهج. ففي محافظة إدلب على سبيل املثال، ومنذ خروجها عن سيطرة 
منح شهادات 

ُ
نظام األسد، كان يدرس منهاج سوري معدل من جانب الحكومة املؤقتة التابعة لالئتالف وت

إعدادية وثانوية، كما افتتحت هناك كليات جامعية ، حتى سيطرت حكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير 
الشام وفرضت وزارة التعليم فيها منهاًجا خاًصا بها، وسيطرت على الجامعات التي كانت تتبع للحكومة 

املؤقتة وأصبحت تتبع لها، لكن الطالب يواجهون مشكلة بشأن االعتراف بهذه الشهادات.

أما في مناطق سورية الديمقراطية )قسد(- اإلدارة الذاتية ملنطقة شرق الفرات- فقد استبدلت . 10
، ولتمكين هويتها 

ً
هذه اإلدارة املناهج التعليمية املعمول بها، في ردة فعل تاريخية تجاه النظام السوري أوال

وأيديولوجياتها السياسية ذات الطابع القومي املرتبطة تاريخًيا بصراعات عدة في املنطقة خصوًصا مع 
 وجذرًيا للمراحل الدراسية كافة، واعتمدت فرض 

ً
تركيا. وقد جرى تغيير املناهج الدراسية تغييًرا كامال

إلى األيديولوجيا بصورة صارخة من خالل االهتداء  التعليمية استناًدا  للمناهج  فكرها وسياساتها 
بفلسفة عبد هللا أوجالن بوصفه قائًدا للشعب الكردي.

أما مناطق املعارضة الواقعة تحت النفوذ التركي فلم تختلف كثيًرا في فرض املناهج بوصفها . 11
مناطق نفوذ املعارضة، التي تخضع للحكومة السورية املؤقتة، باعتمادها على مناهج أقرب للتركية، 
ودعم بعض الجهات الدولية اإلغاثية العاملة في املنطقة؛ وهذا ما حّسن من واقعها قياًسا للظروف 
واألوضاع، على الرغم من أن الواقع فرض فاقًدا تعليمًيا كبيًرا بين صفوف التالميذ والطالب في املراحل 
املتعددة. ومع ذلك تتصف العملية التربوية والتعليمية في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون باملقبولة 
جًدا نظًرا إلى األوضاع الكارثية التي حلت بمناطق النظام السوري ومناطق الوحدات الكردية ومحافظة 
ْت متقدمة نظًرا إلى تأهيل املدارس وترميمها من الحكومة التركية وطباعة مناهج دراسية  إدلب، وُعدَّ

وتوفير الخدمات بصورة أفضل.

واستناًدا إلى النتائج توصلت الدراسة إلى املقترحات اآلتية:

توفير واستقرار ُمحددات العملية التعليمية األساس للنهوض بِها لتأسيس منظومة تربوية تعليمية . 1
جديدة وحديثة من املفترض أن تتجاوز محنة وظروف وذاكرة الحرب، وتعمل على تقليص أو تخفيف 

آثارها السلبية ونتائجها الوخيمة على التعليم واملوارد البشرية املرتبطة بها وباملجتمع.

طنا عليها الضوء في محاور هذه . 2
ّ
 البدء باالستثمار في التعليم من خالل تجاوز كل نقاط الضعف التي سل

الدراسة )من نوعية املناهج وتوحيدها، إلى الطرائق واألساليب التربوية الحديثة، والكوادر التدريسية 
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واإلدارية والتربوية والتوجيهية املؤهلة والقادرة، والتخطيط واالستراتيجية وعمليات التقييم والتقويم، 
وخصوًصا توفير استراتيجية وطنية لعالج نف�سي– اجتماعي إلعادة تأهيل واندماج كل األطراف املعنية 
وأفراد املجتمع...إلخ.( واالستثمار برأس املال البشري معلمين ومتعلمين بوصفهم أهم رافعة وأداة لنهضة 
مجتمع سوري تتوفر فيه ُمحددات واضحة ومستقرة لبناء عملية تعليمية صحيحة تكون استجابة 

حقيقة إلى تطلعات أطراف التعليم واملجتمع على حٍد سواء في املستويات كافة.

االستفادة من تجارب تاريخ الحروب واألزمات التي طالت بعض مناطق العالم في التاريخ الحديث، إذ . 3
 العمل على توثيق وإحصاء األضرار الناتجة عن الحرب لتقييم النتائج، والحاجات واألولويات 

ً
يجب أوال

على ضوئها بطرائق علمية ومنهجية صحيحة وسليمة، من أجل إعادة بناء املنظومة التعليمية. ويجب 
أال تكون إعادة البناء هذه ارتجالية أو انتقائية ومناطقية ومنحازة. 

ز . 4 عّزِ
ُ
كما يمكن أن تساعد إعادة بناء نظام التعليم في سورية في سد طريق العودة إلى العنف، وت

من شرعية املؤسسات الديمقراطية. وال تعتمد هذه املساهمة على إعادة بناء املدارس فحسب، بل 
على إعادة األطفال والشباب مرة أخرى إلى النظام التعليمي، وتعزيز قيم التسامح والسالم من خالل 
املناهج الدراسية. وتستدعي املرحلة التصالحية وإعادة التعايش واالندماج في سورية على غرار تجارب 
مشابهة في العالم، مراعاة التعليم ملجموعة من االعتبارات الواجبة، لبناء جيل مغاير يتبنى قيًما مختلفة 
تشكل حصانة مجتمعية وتسرع في عملية رأب الصدع القائم، ومن أهمها التأكيد في املناهج على سيادة 
القانون والتصدي للمظالم في املجتمعات املتضررة، والتأكيد على قيم املواطنة والحقوق والواجبات 
وتدعيمها سلوكًيا إضافة إلى التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز بكافة أشكاله، إضافة إلى تنمية 

ا.
ً
التفكير النقدي في املا�سي والحاضر لتعزيز تصورات مستقبلية اكثر إشراق
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مقدمة منهجية

أدت الحرب السورية إلى تردي قطاعات ومؤسسات الدولة كافة، تزامًنا مع سياسة العنف املتزايد من 
جانب النظام، ومن هذه القطاعات كان القطاع التعليمي. فقد أفضت الحرب السورية إلى تفريغ املجتمع 
السوري من عدد من كوادره ونخبه التعليمية. ومع االستنزاف الكبير في القطاع التعليمي يكون املجتمع 

السوري قد خسر أهم مفاتيح التنمية بفقدانه رأس املال البشري إلعادة البناء.

عصفت الحرب بقطاع التعليم في سورية، كما في القطاعات األخرى، وأرخت بظاللها الكارثية على كامل 
مفاصل العملية التعليمية فأثرت على نسب وجودة التعليم، وعلى مخرجاته املادية واملعنوية في املجتمع، 
وتعددت أنواع ونسب الخسارات املباشرة في قطاعات التعليم املتعددة تبًعا للفئات العمرية والجندرية 

واملناطقية.

أدى انهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عدد الكادر التدري�سي املؤهل، وانعدام حوافز العملية 
التعليمية وضبابية أهدافها، إضافة إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين املؤهلين للدراسة حالًيا، 
إلى ضياع مصير جيل كامل في التعليم. 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.

تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية »التعليم« بوصفه استجابة إنسانية إلى مرحلة ما بعد الحرب 
)الصراع(، إذ هناك حاجة إلى إعطاء التعليم أولوية ألنه يوفر مساحة آمنة للتعلم والتنمية النفسية 

واالجتماعية والتفاعل مع األقران. 

تبحث هذه الدراسة في املحددات الرئيسة الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي في سورية فيما يتعلق 
بالفجوات التعليمية وأثرها على املجتمع السوري، الفجوة اإلنفاقية، فجوة التعليم املنهي، فجوات املعاهد 
املتوسطة أو التقنية، الفجوة العددية للكادر التدري�سي، الفجوة املهنية والتأهيلية، فجوة األجور والرواتب، 
إضافة إلى واقع التعليم السوري الحالي وما يتصف بالتبعية سياسية، وتخلف منظومة التعليم، وتدني 

مخرجات التعليم.

كذلك تبحث الدراسة في آليات النهوض بالتعليم السوري من خالل ربط قطاع التعليم ما قبل الجامعي 
باألهداف اإلنمائية وبناء الدولة والتدريب على أفكار املواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وربط فلسفة 

التعليم بالجانب السياساتي لهيكلية الدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.
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منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة منهج التحليل االستشرافي في قضايا التعليم وعالقته بمتغيرات السالم وإعادة اإلعمار 
وتشكيل الدولة والهوية الوطنية، ولذلك هي تستند إلى تقاليد »املنهج الوصفي التحليلي«، وتتجاوزه إلى 
منهج تحليل استشرافي يربط بين فلسفة التعليم والشروط االجتماعية والسياسية لسورية في مرحلة ما 

بعد الحرب.

تناقش هذه الدراسة أيًضا املحددات الرئيسة الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي في سورية املستقبل، 
فيما يتعلق بالفجوات التعليمية وأثرها على املجتمع السوري، ومحددات النهوض بالتعليم السوري من 
خالل ربط قطاع التعليم ما قبل الجامعي باألهداف اإلنمائية وبناء الدولة والتدريب على أفكار املواطنة 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
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- الفجوة التعليمية وأثرها في املجتمع السوري
ً

أول

مفهوم الفجوة التعليمية وأشكالهاأ. 

يتعدى مفهوم الفجوة التعليمية الفراغ املتكون من جراء خسارات التعليم الحاصلة ضمن سياق قد 
ا ومحدًدا كالحرب السورية وآثارها، أو بنيوًيا يتصل بالسياسات واألهداف والوسائل. ويرتبط 

ً
يكون طارئ

مفهوم الفجوة باملقاييس واألطر املعيارية ذات الطبيعة الزمنية واملكانية، إضافة إلى تأثره بمجموعة األسس 
والقواعد والبنى الضرورية الستمرار مسار العملية التعليمية في معدالتها املتنامية أفقًيا وشاقولًيا، ضمن 

مسار مغاير وقابل للحدوث.

وإذ يتقاطع مفهوم الفجوة مبدئًيا في الواقع السوري مع مصطلحات مثل »خسارات التعليم« و«فواقد 
التمدرس« في املستويات التوصيفية والقياسات الكمية، إال أنه مفهوم أكثر تعييًنا للخسارات والفواقد في 
إطار تموضعها الخاص، أو ضمن حيزها العددي أو املعياري، لوقوعه بين حدين، وفي هذه الحال، وبالنظر 
إلى االختالالت والفواقد في معظم مجاالت العملية التعليمية السورية، ينظر إلى الفجوة التعليمية السورية 
بوصفها مجموع فجوات عدة ومتنوعة نشأ بعضها من جراء الحرب وتوسع بعضها املوجود تاريخًيا في النظام 

التعليمي السوري.

وتتيح دراسة الفجوة عموًما تعيين الخلل املوضعي وتحديد مراكزه األشد احتياجات بعيًدا عن املتوسطات 
الحسابية العامة التي من شأنها أن تقلل في بعض األحيان الخسائر الجسيمة في بؤرة محددة، بخاصة في 
واقع شبيه بالواقع السوري ال تبدو فيه الخسارات التعليمية املناطقية متسايرة بالشدة والعمق نفسيهما، 
كما يساعد مفهوم الفجوة في رسم الصورة األشمل من خالل ارتباط الفجوة بالخطوط الثالثة الواقعة على 
مسار تشكلها وانتفائها؛ بدًءا من املسار التوصيفي لتحديد وقياس الخسائر، مروًرا بخط التحليل السببي 

 إلى منحى وآليات التجسير الواجبة.
ً

لنشوئها وتداعيات استمرارها، وصوال

وضمن أنساق تنموية، يمكن القول إن الفجوة التعليمية في سورية سابقة على الحرب، وبعد عام 2011 
عمقت ظروف الحرب الفجوة التعليمية ووسعتها وزادت من حدتها وأشكالها وخلقت فجوات جديدة. ففي 
حين كانت الفجوات التعليمية في سورية ذات طابع نوعي مع املعايير الدولية للتعليم وأهدافه ومخرجاته، 
االجتماعية  وتداعياتها  املباشرة،  الكارثية  بآثارها  الحرب  شكلت  مناطقي،  أو  كمي  طابع  ذات  منها  أكثر 
واالقتصادية، وانقساماتها السياسية، فجوات عددية ونوعية في معظم املناطق وفي كافة املراحل التعليمية 

ما قبل الجامعية وما بعدها.

وبحكم الحرب والدمار الكبير الذي أصاب قطاع التعليم تعددت وتنوعت الفجوات التعليمية، بدًءا من 
الفجوة العددية التي تقيس الخسارات الكلية في مجمل مراحل العملية التعليمية، مروًرا بالفجوة النوعية 
 إلى الفجوة املناطقية، وهي الفجوة التي تقيس 

ً
لجودة التعليم التي تدل مؤشراتها على تراجع مستمر، وصوال
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التباين الناجم عن الضرر الالحق بمسار العملية التعليمية بين منطقة وأخرى، بما ينعكس سلًبا على وحدة 
املجتمع وعلى النمو املتوازن، عدا عن آثاره االجتماعية الالحقة، وليس أخيًرا الفجوة الجندرية التي تقيس 

التباين بين فرص ومستويات التعليم بين الجنسين.

ومن خالل خريطة الفجوة وربطها بالخريطة املكانية، يمكن الوصول إلى تصور أكثر واقعية عن الحالة 
التعليمية في سورية، على الرغم من تشابك الحالة وتعقيداتها نتيجة االنقسامات وعدم وحدة املسار 
والظروف العامة املحيطة بكل منطقة تعليمية على حدة، لتنتج فهًما يربط بين انخفاض معدالت االلتحاق 

العامة في سورية التي انخفضت إلى %60 ومعدالت التسرب التي ارتفعت في بعض املناطق إلى 85%.

مستويات التعليم في سورية. 1

ينقسم التعليم ما قبل الجامعي في سورية إلى ثالث مراحل:

: املرحلة األولى، وتسمى األولى بالتعليم األسا�سي وتمتد من الصفوف 1-9، وينقسم بدوره إلى فئتين 
ً

أول
حلقة أولى )ح1( وهي من الصفوف )1-4(، وحلقة ثانية )ح2( وهي من الصفوف )5-9(، والتعليم األسا�سي 
موحد لدى الجميع، ويعد وفق القانون السوري إلزامًيا، ويترتب على التسرب منه إجراءات رادعة بحق 
األهل تصل إلى العقوبات، وبلغت أعداد ح1 لعام 2011 2.5 مليون طالب بنسبة %48 من العدد الكلي 
للطالب في سورية، فيما بلغت أعداد طالب ح2 مليونين و266 ألف طالب بنسبة تعادل %43 من عدد 

الطالب الكلي)1( في سورية.

ثانًيا: التعليم الثانوي ويمتد من الصفوف 10-12 ويعتد التعليم الثانوي أول االنقسامات التخصصية، 
واملهنية  والفنية  والتجارية  والزراعية  الصناعية  بفروعها  واملهنية  واألدبية  العلمية  الثانويات  فيشمل 
والنسوية، وتشمل الثانويتان العلمية واألدبية القسم األكبر من الطالب مقارنة بالفروع األخرى التي ينظر 

إليها بوصفها فروًعا هامشية.

)1( - أرقام التعليم األسا�سي والثانوي واملنهي في مناطق النظام مأخوذة من املكتب املركزي لإلحصاء ما لم يذكر خالف ذلك، وقّربت بعض االرقام 
إلى أقرب مئة او ألف للتبسيط، بما ال يؤثر على احتساب النسب العامة إال بفروق طفيفة ال تذكر.
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43%

9%

 ةیمیلعتلا لحارملا بسحب 2011 ماعل ایروس يف بالطلل يبسنلا نیوكتلا

 ىلوألا ةقلحلا

 ةیناثلا ةقلحلا

 ةثلاثلا ةقلحلا

ا: مرحلة التعليم ما بعد الثانوي ودون الجامعي وتسمى غالًبا باملعاهد املتوسطة، قبل أن يتحول 
ً
ثالث

التابع منها إلى وزارة التعليم العالي إلى تسمية املعاهد التقننية، والهدف منها تخريج خبراء في مجاالت تطبيقية 
في مختلف املجاالت التي يتطلبها سوق العمل، وتمنح هذه املعاهد إمكان التحصيل الجامعي فيها لعدد من 
خريجيها املتفوقين، وتقتصر سنوات الدراسة فيها على سنتين دراسيتين تؤهالن الخريج منها لالنخراط في 

سوق العمل.

الفجوة العددية للطالب. 2

تناقصت أعداد الطالب في مرحلة التعليم األسا�سي بسبب الحرب بصورة حادة وملحوظة لتنخفض من 
قرابة 4 مليون و800 ألف تلميذ )4860348( عام 2012، وهو الرقم األكبر في أعداد امللتحقين دراسًيا في 
التعليم األسا�سي في تاريخ سورية، إلى أقل من 3 مليون عام 2013، بفجوة عددية تقارب مليونين و800 ألف 
ونسبة انخفاض تعادل %38، وهي تكافئ تراجع نسب االلتحاق التي سجلت عند حدود %61 لعام 2013. 
وترممت الفجوة جزئًيا ما بين عامي 2015 و2018 بحدود %10 ليصل عدد طالب التعليم األسا�سي إلى 3.5 
مليون طالب حتى عام 2018، لكنها عادت لالتساع من جديد عام 2019، بخسارة إضافية بنسبة 13% 
تقريًبا من أعداد الطالب، وهي نسبة كبيرة وغير مبررة، ولكنها سمة عامة سنالحظها في معظم املؤشرات 

العددية لعام 2019 حيث توسعت معظم الفجوات)2(.

)2( - بيانات 2019 هي البيانات األخيرة املنشورة على صفحة املكتب املركزي لإلحصاء
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واتسعت فجوة عدم االلتحاق بالتعليم من معدالت بين 5-%8 قبل الحرب إلى نسبة %39 عام 2013، 
ونسبة %25 بعد عام )3(2016 بحسب البيانات الرسمية؛ غير أن تقرير اإلسكوا الصادر عام 2020 أشار إلى 

ضرورة التعاطي بحذر مع تلك البيانات في حال صحتها، النضوائها تحت اعتبارات ال تتعلق بالتعليم)4(.

وبالنظر إلى أن الحلقة األولى من التعليم األسا�سي باتت أكثر من %50 من الطالب، فهذا يشير إلى اتساع 
الفجوة الحاصلة بين الحلقتين، ويؤكد أن معظم الخسارات تنتمي إلى الحلقة الثانية، علًما أنها تمتلك 
سلسلة صفية أطول، خمس صفوف في ح2 مقابل أربعة في ح1، ما يدل على انقطاع أعداد كبيرة عن التعليم 

بعد الصف الرابع وما فوق.

ويمكن من خالل الجدول التالي تلمس التراجع الكبير بين أعداد الطالب بين عامي 2018 و2019، وبمالحظة 
أن طالب الصف الثاني عام 2019 هم طالب الصف األول في العام السابق، نرى أن معظم الصفوف قد 
خسرت أعداًدا بمتوسط 50 ألف لكل صف، وهو انخفاض نوعي ال تمكن قراءته ضمن املستويات األمنية 
والعسكرية في هذين العامين البتعاد مناطق النظام عن تلك املؤثرات الضخمة، وال يمكن تفسيره بمعزل 
عن الظروف االجتماعية واالقتصادية املتآكلة، وعجز شرائح جديدة عن تعليم أبنائها، بالتزامن مع ارتفاع 

نفقات الحياة والتعليم و اشتداد األزمة االقتصادية في تلك املرحلة.
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2019و ،2018 يماع نیب بالطلا دادعأ نیب عجارتلا

2019 2018

)3( - التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف- مركز دمشق لألبحاث والدراسات، العـدد الثالـث- آب/ أغسـطس 2018.
https://bit.ly/3ywVONr

)4( - see: Sustainable Development Goals,in Crisis. https://bit.ly/3s3iqlW

https://bit.ly/3ywVONr
https://bit.ly/3s3iqlW
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ويقدم مؤشر متعدد الدالالت يتعلق باملخاوف األمنية واالجتماعية في املدارس العامة إضافة إلى داللة 
البحث عن جودة التعليم املنهار في املدارس العامة، ارتفاع طالب املدارس الخاصة في التعليم األسا�سي 
ح1من حدود 45 ألف عام 2014 إلى حدود 97 ألف عام 2018 من دون أي زيادة تقريًبا في أعداد املدارس، 
وكذلك ارتفعت أعداد املسجلين في وكالة الغوث من 13 ألف إلى 31 ألف للفئة العمرية نفسها ح 1، وهم بين 
6-11 عاًما، فيما نقصت أعداد الطالب املسجلين في املدارس الخاصة للفترة نفسها بصورة طفيفة لطالب 
الحلقة الثانية من الفئة العمرية 11-14 عاًما. كذلك استقرت أعداد طالب وكالة الغوث في الفترة نفسها 
لطالب ح2 عند مستوى 13 ألف طالب، ما عدا عام 2015 الذي شهد تراجًعا كبيًرا في األعداد إلى مستويات 

أقل من 9 آالف طالب.

وبالتوازي، انخفض عدد طالب الثانوية ما بين عامي 2011 و2015 من 420 ألف طالب إلى 371 ألف، 
 إلى 

ً
لكن املالحظ هو استمرار امليل االنحداري ألعداد الطالب واتساع الفجوة بعد عام 2015 سنوًيا وصوال

326 ألف طالب عام 2019، غير أن نسبة التعليم الثانوي بقيت في مناطق النظام عند حدودها عام 2011 
وما قبل، من 9-%10، مع ارتفاع جندري واضح في االلتحاق بالتعليم الثانوي في مناطق النظام ملصلحة 
اإلناث بنسبة %54 مقابل %46 ذكور، ويتعلق األمر بالتوجه العام إلى إخراج الذكور من البالد تجنًبا 
لخضوعهم تحت سيف التجنيد الالحق، إضافة إلى بحث الذكور عن عمل إلعالة ذويهم في صعوبات الحياة.
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54%
46%

  ماظنلا قطانم يف يوناثلا میلعتلاب قاحتلالا بسن

 روكذ

 ثانإ

واستقرت رياض األطفال كافة الفترة بين 14 و18 عند مستوى ثابت من الرياض ومن األطفال فيها وهي 
على التوالي بحدود 1400 روضة وعدد أطفال يراوح بين 100 ألف و110 آالف.

أعداد الطالب في الشمال واملخيمات. 3

من الصعب احتساب فجوة االلتحاق الرئيسة بين األعداد الكلية لعدم توافر البيانات الكاملة، وعدم 
معرفة األعداد الكلية في املخيمات، فمن أصل 1302 مخيًما هناك 1127 مخيًما ال مدارس فيها، غير أن 
الفجوات بين املراحل التعليمية شديدة الوضوح، حيث بلغ عدد الطالب في مخيمات الشمال 64 ألف 
طالب %72 في الفئة العمرية من 6-10 سنوات، و%19 منهم في الفئة العمرية 11-12، وشكلت األعمار من 

13-15 سنة %8، لتترك %1 للفئة العمرية املقابلة للتعليم الثانوي.

الفجوة العددية للمدارس. 4

أصابت الحرب قطاع التعليم بأضرار جسيمة انعكست على أعداد الطالب واملدارس ونسب االلتحاق 
ومعدالت التسرب في التعليم األسا�سي، ففي حين بلغت مدارس التعليم األسا�سي عام 2010 بمقدار 17 ألف 
مدرسة انخفضت في عام 2016 إلى 11190 مدرسة، ويبقى هذا االنخفاض مفهوًما من الناحية البحثية 
لجهة انخفاض رقعة سيطرة النظام ودمار املدارس والحالة األمنية. لكن الغريب وغير املفهوم هو استمرار 
املنحى االنحداري، واتساع الفجوة العددية في مدارس التعليم األسا�سي بالتزامن مع توسع رقعة سيطرة 
النظام، ففي العامين 2017و 2018 انخفضت مدارس التعليم األسا�سي في مناطق النظام )العامة والخاصة 
والتابعة لوكالة الغوث( إلى حدود 10 آالف مدرسة، لتتابع انخفاضها عام 2019 إلى 9 آالف مدرسة)5(، ما 

يعني عملًيا إغالق ما يزيد عن ألف مدرسة تابعة للنظام خالل هذا العام.

)5(  - األرقام من املكتب املركزي لإلحصاء التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبيانات عام 2019 هي أحدث البيانات املتوفرة.
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وبالنظر إلى مؤشرات الجدول يظهر تناقض غير مفهوم عبر عنه اتساع الفجوة في مدارس التعليم األسا�سي 
في مناطق النظام بنسبة %48 قياًسا إلى فجوة مدارس التعليم الثانوي البالغة %17؛ علًما أن التكوين 
النسبي ألعداد الطالب في التعليم األسا�سي والتعليم الثانوي لم يتغير وبقيت نسبة أعداد الثانوي إلى املجموع 

الكلي بحدود %10 من الطالب.
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 ةیوناثلا سرادملا دادعا يساسالا میلعتلا سرادم دادعا 

الفجوة العددية خارج مناطق النظام . 5

مع انتقال مركز الصراعات إلى الشمال والشمال الشرقي من سورية، تضاعفت اآلثار املدمرة للتعليم 
واتسعت فجوات تعليمية عدة خالل السنوات املاضية بصورة نوعية وغير مسبوقة لخضوع التعليم في تلك 
املناطق للتهديد األمني ببعديه املباشر وغير املباشر املتمثلين في انعدام معايير السالمة واألمان املعروفة باسم 

)INEE( وانعدام الشعور باألمان في املدرسة وفق رأي عدد من الطالب.

وشملت العينة التي غطت ريفي حلب الشرقي والشمالي وإدلب والحسكة والرقة ودير الزور وعفرين، 
ورأس العين وتل أبيض 3685 مدرسة، وهي تقترب من العدد الكلي للمدارس في تلك املناطق، وأظهرت أن 
%79 منها مدارس نظامية مستحدثة قبل الحرب، و%19 تندرج تحت مسميات املدارس الريفية وهو نظام 

من املدارس معروف في تلك املناطق ويراعي البيئات الزراعية و%2 مدارس مؤقتة. 

وكشف تقرير وحدة الدعم عن املداس العاملة في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام، الذي صدر 
في نيسان/ أبريل عام 2021 عن عام 2020 عن اتساع عدد من الفجوات التعليمية العددية والنوعية في 
مدارس الشمال، وأضاف إلى األسباب االجتماعية والسياسية واألمنية تأثير فيروس كوفيد 19. وفي مقارنة 
األرقام مع التقارير السابقة تبين اتساع الفجوات التي وصلت باألساس إلى حدود كارثية، وتظهر نسب تسرب 
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مناطقية بلغت في أعالها %85 في بعض املناطق، وأدناها في تل أبيض وراس العين بنسبة 54%.

وأظهر التقرير الذي غطى 3685 مدرسة في الشمالين الغربي والشرقي لسورية إضافة إلى ريفي حلب 
الشمالي والشرقي أن %68 من األطفال في سن الدراسة بعمر 6-18 هم خارج املدارس في إدلب، وبلغت 
النسبة %67 في ريف حلب الشمالي وفي عفرين والرقة %65، وفي دير الزور %64، وفي الحسكة%59 وفي 

ريف حلب الشرقي %58، وفي رأس العين وتل أبيض نسبة 54%.

غير أن الفجوة التعليمية األكثر حدة تظهر بوضوح في الفئات العمرية التصاعدية، فمن أصل 853 ألف 
طالب بلغت نسبة الفئات العمرية من 6-12 عاًما %81 وهذه الفئة تكافئ ح1 في التعليم األسا�سي، وبلغت 
الفئة العمرية من 13-15 عاًما نسبة %15 وهي تكافئ ح2 من التعليم األسا�سي، أما طالب املرحلة الثانوية 
فلم تكن نسبتهم اإلجمالية أكثر من %4 من العدد الكلي، وهو ما يظهر بوضوح حجم الفجوة التعليمية بين 

مرحلتي التعليم األسا�سي، كما يظهر حجم الفجوة في التعليم الثانوي.

ومن جهة ثانية بلغت الفجوة الجندرية بين الجنسين في التعليم األسا�سي ح1 بمقدار %20 إذ بلغت نسبة 
التحاق اإلناث بمعدل %40 فقط، وعموًما هذه الفجوة غير موجودة في مناطق النظام.

الفجوة اإلنفاقيةب. 

يصعب تحديد حجم الفجوة اإلنفاقية الناشئة عن تخفيض موازنات التربية بسبب التضخم وانخفاض 
سعر صرف الليرة، وتقلباته املستمرة خالل األعوام العشرة املاضية، فعلى الرغم من أن األرقام الجديدة 
أعلى عددًيا بكثير من األرقام السابقة، تقل نسبتها العامة من املوازنة ، إضافة إلى أن قيمتها الحقيقية 
بالنسبة إلى سعر الصرف أدنى بكثير، وكانت الفجوة اإلنفاقية على التعليم ما قبل الجامعي قد بدأت تظهر 
منذ عام 2010 أي قبل الحرب بموازنتين)6( لينخفض اإلنفاق على التعليم في وزارة التربية من 97،9 مليار 
ليرة سورية )تقريًبا ملياري دوالر،( إلى 55،7 مليار ليرة ) تقريًبا 1.1 مليار دوالر( في عام 2010، بنسبة تخفيض 
تعادل %45. ويكفي القول إن موازنة عام 2120 بكاملها ال تزيد عن 2،65 مليار دوالر بسعر الصرف الحالي، 

و3.4 مليار دوالر بسعر الصرف الرسمي الحالي.

 وانعكست فجوة اإلنفاق العام على مجمل العملية التعليمية ومستلزماتها من نقص الكتب املدرسية، 
وتوزيع الكتب املستعملة إلى مقاعد الدراسة املحطمة أو غير الكافية أحياًنا، وصوال إلى غياب وقود التدفئة 

للطالب ومعاناتهم الشديدة من البرد، ونقص شديد في كافة املستلزمات التعليمية واملدرسية واملخبرية.

وفي املقابل مع تخفيض اإلنفاق العام ارتفع بصورة تلقائية اإلنفاق على التعليم من الجيب الخاص 
، ولتأمين الضروريات من القرطاسية واللباس واملواصالت التي باتت تشكل 

ً
لتغطية النقص الحاصل أوال

العبء األكبر في اإلنفاق التعليمي.

)6(  - انظر: التعليم في سورية بين التسييس والعسكرة، قسم الدراسات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة. 2018.
https://bit.ly/3iv5rq4

https://bit.ly/3iv5rq4
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فجوة التعليم املنهيج. 

اقتصادًيا  املتدنية  مخرجاته  من  تراكمت  اجتماعية  مفهومات  وفق  سورية  في  املنهي  التعليم  يؤطر 
وتشغيلًيا، ومن طرائق االنضمام القسرية إليه بحسب تراتبية العالمات املحققة في شهادة التعليم األسا�سي 
ثانًيا، وينظر إليه بوصفه مقبرة للفاشلين دراسًيا أو األقل اجتهاًدا، وال يؤخذ على محمل الجد، أقله بالطريقة 
التي ينظر فيها إلى التعليم الثانوي بفرعيه األدبي والعلمي. وتنحصر فرص الراغبين في إتمام تعليمهم العالي 

من خريجيه على الخمسة األوائل في كل فرع منه.

وتأسيًسا، إلى جانب فجوة املفهوم االجتماعي ، تمايزت فجواته كمًيا، وتوسعت الفجوات التعليمية فيه 
بصورة أبرز وأعمق من نظرائها في الثانوية العامة، وظهرت فجواته في مجاالتها العددية )طالب مدارس 
خريجين، مدرسين( وفي التطبيقية منها، عبر ضعف الكفاءة املهنية لطالبه وخريجيه، كما تجلت تفاعلًيا إلى 
جانب األسباب املوضوعية األخرى بفجوة املخرجات العامة، وعززت الحرب السورية وتداعياتها املستمرة 

تصاعدًيا تلك الفجوات.

وينقسم التعليم املنهي في سورية إلى مرحلتين، هما التعليم املنهي الثانوي ويتبع لوزارة التربية، والتعليم 
املنهي املتوسط واملعاهد التقانية التي تتبع ملجمل الوزارات بحسب االختصاصات املتنوعة، ويشكل التزام 

الدولة، من عدمه، لتوظيف خريجي املعاهد املعيار األول ألهميتها ودرجة اإلقبال عليها.

والتعليم الثانوي املنهي هو تعليم نظامي يعقب التعليم األسا�سي بثالث سنوات، يهدف إلى تأهيل األيدي 
املاهرة في مختلف االختصاصات الصناعية والزراعية والصحية واإلدارية وغيرها، لتكون حلقة وصل بين 

التقنيين والعمال غير املهرة.

أما املعاهد املتوسطة والتعليم التقاني فهو نمط من التعليم النظامي ملدة سنتين بعد الثانوية يهدف إلى 
إعداد أطر فنية وتقنية في كافة االختصاصات، ويتولى عبء التشغيل والصيانة والخدمات، وتشكل أطره 

حلقة وصل بين االختصاصيين )خريجي الجامعات( والعمال املهرة )خريجي الثانويات املهنية(.

الفجوات العددية للتعليم املنهي. 1

راوحت معدالت التحاق الطالب بالتعليم املنهي قبل الحرب، بفروعه األربعة )صناعية،تجارية، زراعية 
وبيطرية، ونسوية( بحدود %30 من مجموع امللتحقين بالتعليم الثانوي، وكانت الفجوة العددية للتعليم 
املنهي قد سبقت الحرب، وانخفضت تدريجًيا وباطراد أعداد امللتحقين بالثانويات املهنية من 153 ألف إلى 
109 آالف طالب بين عامي) 2003-2008(، وال يمكن االعتماد على معدالت االلتحاق)التسجيل( لرسم 
الصورة الكاملة للتعليم املنهي الرتفاع الفجوة بين املسجلين واملداومين فعلًيا، بمعدالت تسرب تتجاوز 
نسبة %45 من الطالب املهنيين)7(، وكمثال التحق في إدلب عام 2011 أكثر من 7 آالف طالب، واقتصر عدد 

املداومين منهم على ثالثة آالف فقط في حين عزف الباقون عن الدوام.

)7( - التعليم والتدريب املنهي، جرجس الغضبان، جمعية العلوم االقتصادية السورية.
https://bit.ly/3AlyO4o.

https://bit.ly/3AlyO4o
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 لصورة الفجوة قبل الحرب انخفضت أعداد الخريجين منذ 2006 من 30 ألف خريج سنوًيا 
ً

واستكماال
إلى حدود 22 ألف سنوًيا، وبخاصة عام 2011 إذ بلغت فقط 2700 خريج فقط، ويقدم الجدول اآلتي 
صورة عن أعداد الطالب وتوزعهم في الثانويات املهنية قبل الحرب، ويقدم الجدول الثاني صورة عن عدد 

الثانويات املهنية وتوزعها على األفرع املهنية.

أعداد الطالب في الثانويات املهنية لألعوام 2004-2008 )األرقام من املكتب املركزي لإلحصاء(

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

20042005200620072008

 2008-2004 ماوعألل ةینھملا تایوناثلا يف بالطلا دادعأ

 يرطیب يعارز يراجت يوسن  يعانص

أعداد املدارس املهنية في سورية لألعوام 2003-2008 )األرقام من املكتب املركزي لإلحصاء(

0

50

100

150

200

250

300

350

200320042005200620072008

 2008-2003 ماوعالل ایروس يف ةینھملا سرادملا دادعأ

 يرطیب يعارز يراجت يوسن يعانص



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

21

ويتضح من األرقام في الجدولين أن الفجوة في التعليم املنهي عددًيا بدأت قبل الحرب بصورة ملحوظة في 
كل األفرع بدرجات متفاوتة بلغت أعظمها في الزراعي البيطري، وأدناها في الصناعي، على الرغم من االزدياد 

الطفيف في عدد املدارس في تلك املرحلة.

 وسرعت الحرب مسار االنحدار وعملت على توسيع الفجوة العددية في كافة مؤشرات التعليم املنهي، 
فانخفضت أعداد طالب التعليم املنهي بنسب تزيد عن %40 لتنخفض من حدود 130 ألف طالب عام 

2011 إلى حدود 80 ألف طالب سنوًيا.

وشهد مدرسو الثانويات املهنية ذات النسبة في االنخفاض، حيث فقدوا بحلول عام 2014 %20 من 
أعدادهم، وبحلول عام 2019 بلغت نسبة الخسارة %40 من عددهم البالغ عام 2010 نحو 20113 مدرًسا.

أما املدارس املهنية، وفق اإلحصاءات الرسمية، فكانت نسبة خسارتها أقل، إذ انخفضت من 683 
مدرسة في عام 2011 إلى 500 مدرسة تعليم منهي عام 2019، بنسبة خسارة تعادل %27 من املدارس، 
علًما انها بلغت 525 مدرسة عام 2016، وهو ما يؤكد السياق االنحداري املستمر، وتوسع الفجوات خالل 

السنوات املاضية التي أعقبت توسع سيطرة النظام.

 ورواًجا، ويشكل عدد طالبها قرابة نصف طالب الثانويات املهنية، 
ً

 وكانت املدارس الصناعية األكثر إقباال
وقد تراجع عدد مدارسها من 181 مدرسة عام 2011 إلى 166 مدرسة عام 2016، وكذلك انخفضت مدارس 
التعليم النسوي في املرحلة نفسها من 306 مدارس إلى 199 مدرسة، وانخفضت الثانويات التجارية من 181 
إلى 132 وشهدت الثانويات الزراعية والبيطرية أعلى نسبة انخفاض بنسبة %48 فانخفضت من 46 إلى 24 

مدرسة.

وبناء على اإلحساس بالدونية والهامشية املكرسة اجتماعًيا لطالب الثانوي املنهي تسيطر الفو�سى والتمرد 
على سلوكات طالب ثانويات التعليم املنهي، ما يفاقم من سمعتها السيئة، ويخفض مردودها التعليمي في آن 

مًعا.

فجوات التعليم املنهي خارج مناطق النظام. 2

ضمن واقع التعليم الكارثي في الشمال الغربي، تنعدم البيانات عن التعليم املنهي بصورة شبه كاملة، 
ومن املرجح ضمن مسار تراجع التعليم الثانوي إلى أقل من %4 من أعداد الطالب الكلية اقتصارها على 
الفرعين األدبي والعلمي، وجرى الحديث عن مبادرة فتح الثانوية الصناعية في إدلب )8(منذ عام 2015، 
واستمر الحديث عن الصعوبات التي تالقيها في األعوام الالحقة من دون أن تتسنى لنا معرفة أعداد الطلبة 

والكادر التدري�سي املدرجين في تلك الثانوية، وال عدد الخريجين فيها.

وبمبادرة فردية، وشبيهة إلى حد ما، وخارج قطاع التعليم، نظمت جمعية عطاء دورات مهنية بواقع 

)8(  - املدرسة الصناعية في إدلب تقاوم بجهد مهندسيها
https://www.enabbaladi.net/archives/344503.

https://www.enabbaladi.net/archives/344503
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دورتين في العام تؤهل من خاللها امللتحقين فيها بمهن وأعمال تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل)9(.

فجوات املعاهد املتوسطة أو التقانيةد. 

يبلغ عدد املعاهد املتوسطة التابعة ملجمل الوزارات السورية 203 معاهد، 93 منها يتبع لوزارة التربية 
باختصاصات فنية ورياضية وإنسانية)10(، في حين يتبع لوزارة التعليم العالي 57 معهًدا تقانًيا، ويتبع 36 
معهًدا في سورية ملختلف الوزارات)11(، 9 منها لوزارة األشغال العامة واإلسكان العامة وهي معاهد لتخريج 
مراقبين فنيين، و6 معاهد تتبع للصحة باختصاصات طبية متنوعة وصيانة، وخمس معاهد تتبع لوزارة 
الصناعة باختصاصات كيماوية وكهربائية وإلكترونية، وثالثة معاهد تتبع لوزارة الكهرباء ضمن مجال 
عملها، ومعهدان لكل من وزارة النفط، ووزارة الثقافة، واملكتب املركزي لإلحصاء، ومعهد واحد لكل من 

وزارة اإلعالم، وزارة النقل واملالية، واألوقاف، والشؤون االجتماعية والعمل.

وتعمل معظم هذه املعاهد ضمن نظام السنتين لتخريج دفعاتها، وأضيف لبعضها سنة ثالثة لتأهيل 
كوادر تقنية متوسطة، وعلى الرغم من تغليب معظم منهاجها للعلوم النظرية على حساب العلوم التطبيقية 
تملك كوادرها من التقانيين فرًصا أفضل في سوق العمل، على عكس املعاهد الفنية والتعليمية والتربوية 

التابعة لوزارة التربية.

وأصابت الحرب املعاهد املتوسطة بكثير من األضرار، أضافت إلى مشاكلها البنيوية ضعًفا في األداء 
التعليمي، وتخلًفا في مناهجها، وغياًبا فعلًيا للتجارب التطبيقية والخبرة الفعلية. »وأصبحت تعاني في غالبيتها 
الكثير من الترهل والتردي في البنى التحتية واملخابر والتجهيزات ونقص الكوادر التدريسية وقلة املوظفين، 

وغيرها من املشكالت التي أصبحت شبه متجذرة مع تراكم السنين دون الوصول إلى حلول شافية«)12(.     

وتراجعت في أثناء الحرب أعداد املنتسبين إلى املعاهد املتوسطة والتقانية ألسباب متنوعة ضمن اإلطار 
العام لألوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية، وأمكنة تواجد تلك املعاهد، وال تتوفر بيانات إحصائية 
دقيقة عنها، و على الرغم من الحديث عن ارتفاع في معدالت التسجيل بدًءا من عام 2018-2019، قد تخفي 
دوافع التسجيل في املعاهد  أسباًبا تتعلق بالتأجيل الدرا�سي للجيش ال أكثر، وبخاصة للذكور، عدا عن كون 
التسجيل فيها ال يخضع للرغبات الفعلية، وإنما ملعدل العالمة الثانوية للطالب، وكثيًرا ما يسجل الطالب في 

)9(  - املعهد املنهي في الشمال السوري يبدأ بتأهيل الشباب لسوق العمل، موقع عطاء، 2020-08-11.
https://bit.ly/2VCtHhh.

)10( - املعاهد التابعة لوزارة التربية.
https://bit.ly/3CqD44q.

)11( - أسماء املعاهد التابعة ملختلف وزارات الدولة
https https://bit.ly/3AmyBhl

)12(  - املعاهــــــد املتوسـطة، جريدة الثورة، 10-7-2019.
https://bit.ly/3CDv14z.

https://bit.ly/2VCtHhh
https://bit.ly/3CqD44q
https://bit.ly/3CqD44q
https://bit.ly/3CDv14z
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معاهد او اختصاصات سمعوا فيها ألول مرة في حياتهم. 

في عام 2018 تخرج 534 مدرًسا في دارة عزة، في ريف حلب الشمالي، من معهد إعداد املعلمين الواقع 
تحت إشراف الحكومة املؤقتة في حلب، وكان املعهد قد خرج خالل السنوات الثالث املاضية 1156 معلًما 
من كافة االختصاصات، وأصدرت الحكومة املؤقتة قراًرا بإلغاء 20 معهًدا فإ ادلب والالذقية وريف حلب 
سيا وتعليمًيا 

ً
وحصرتها في مركز واحد إلعداد املعلمين)13(. وفي الشمال الشرقي، ضمن الحالة الهجينة سيا

ا في املعاهد املتوسطة في الحسكة، البالغ عددها 13 
ً
كرم االتحاد الوطني لطلبة سورية 80 طالًبا متفوق

معهًدا)14(، وهي خطوة إعالمية يراد منها إبراز الحضور التعليمي للنظام في الحسكة، من دون توفر البيانات 
الكافية للتعليم املتوسط فيها.

تأثر الكادر التدري�سي بالحرب ونتائجه، وطالته الخسائر النوعية والعديدة كغيره من القطاعات األخرى، 
و ترتب عن تلك الخسائر عدة فجوات رئيسة أهمها الفجوة العددية، التي أفضت بدورها إلى فجوة مهنية 
وتأهيلية بسبب االستعاضة عن الكوادر املدربة والخبيرة بسويات أدنى تحت ضغط الحاجة العددية، وكرس 
انهيار الواقع االقتصادي فجوة ثالثة في أجور املعلمين أضعفت محفزات الكادر التعليمي ودفعته إلى لبحث 
عن بدائل أكثر جدوى على الصعيد االقتصادي ومنها الهجرة، لتترابط الفجوات فيما بينها بعالقات سببية 

وطردية في آن مًعا. 

وكان لتلك الفجوات مردودها السلبي على العملية التعليمية في كل مناطق سورية بدرجات مختلفة تبًعا 
لعمق الفجوات وشدتها ومسبباتها أيًضا.

الفجوة العددية للكادر التدري�سيه. 

خفضت الحرب عدد العاملين في وزارة التربية التابعة للنظام من 380 ألف عامل عام 2011 إلى 313 
ألف عام 2019 بخسارة %18 من مجموع العاملين)15( من دون تحديد عدد الكادر التدري�سي من هؤالء. وكان 
النظام قد اعترف بخسارة %12 من الكادر التدري�سي، ولكن أًيا من النسبتين ال تعبر عن الفجوة الحقيقية، 
فمع انخفاض عدد مدارس النظام إلى النصف من املفترض أن يفيض هذا العدد عن الحاجة، غير أن 
الواقع الفعلي يشير إلى نقص كبير في معظم املدارس ومنها الثانويات الرئيسة ملعلمي املواد األساس كالفيزياء 
والرياضيات والعلوم وغيرها، كما تدل الوقائع املعاشة إلى تبدل معلمة الصف خالل نفس العام بالنسبة 
إلى كثير من شعب التعليم األسا�سي مرات عدة، وهو أمر يشير إلى عدم ثبات املعلمين واملعلمات في وظائفهم 
وإلى النقص الكبير في األعداد املطلوبة. وكان عدد العاملين في وزارة التربية قد شهد أدنى عدد له عام 2017 

)13( - املؤقتة تلغي املعاهد املتوسطة وتحدد معهًدا واحًدا إلعداد املدرسين، موقع عنب بلدي،23/09/2020.
https://bit.ly/3xDls1O.

)14(  - تكريم الطلبة األوائل من خريجي املعاهد املتوسطة في الحسكة، وكالة سانا، 5/3/2020.
https://bit.ly/3ms7rlC

)15( - املكتب املركزي لإلحصاء 2019 )األرقام من املكتب املركزي لإلحصاء لسنوات متعددة والنسبة من حساب فريق البحث(.

https://bit.ly/3xDls1O
https://bit.ly/3ms7rlC
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، وارتفع عام 2018 إلى 317442 لينخفض من جديد عام 2019 
ً

إذ وصل عدد العاملين إلى 296454 عامال
بمقدار 3500 عامل. 

223772
208864

156718

105613

20112019

 ةیبرتلا عاطق يف نولماعلا

 روكذلا ددع ثانالا ددع

 وتكشف األرقام أن الفجوة األكبر في قطاع التعليم حدثت على حساب الذكور الذين فقدوا ثلث 
تواجدهم في هذا القطاع خالل فترة الحرب وانخفض عددهم من 156 ألف إلى 100 ألف عامل في قطاع 

التعليم، مقابل فجوة عددية لدى اإلناث نسبتها أقل من 7%. 

وليست الفجوات العددية للكادر التدري�سي في سورية وليدة الحرب، فقد كان الواقع التعليمي في سورية 
قبل الحرب يعاني فجوات عددية في الكادر التدري�سي المتناع النظام عن التوظيف واكتفائه بعقود سنوية 

ملدرسين غير مختصين)16(.

أما الفجوة في الكادر التدري�سي خارج مناطق النظام فتتسع أكثر تبًعا لتراجع العملية التعليمية برمتها من 
جراء الظروف األمنية وتعدد الجهات الوصائية وغياب الدعم املالي، وبحسب تقرير وحدة الدعم قدر عدد 
املدرسين في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمالين الغربي والشرقي بـ 40 ألف مدرس، وتمركزت 
الكتلتان األكبر منهما في الحسكة 12193 مدرًسا، وفي إدلب 11582 مدرًسا، وبلغت في ريف حلب الشمالي 

2287، وفي دير الزور 2175 مدرًسا، وكان نصيب الرقة 1155 مدرًسا فقط. 

وباحتساب املعدل الوسطي لنسبة الطالب إلى املدرسين في كامل املنطقتين تصل إلى 12 طالًبا لكل 
مدرس، وتتغير هذه النسبة تبًعا للكثافة السكانية، فتصل في إدلب إلى 24 طالًبا لكل مدرس، وفي املقابل 

تنخفض في مناطق أخرى إلى نسب أدنى.

ومع التوافق في الفجوة وشدتها إال أنها تختلف سببًيا من مكان إلى آخر، ففي إدلب تشير التقارير إلى 

)16( - see: school in Syria 2021, the Information Management Unit of ACU, april, 2021. https://bit.ly/3Bb9qyR
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اتساعها لعوامل مادية وسياسية، ويبلغ العدد الكلي للمدرسين في إدلب حوالى 22600 معلم، 10 آالف منهم 
يتبعون لتربية النظام، وكانت »التربية الحرة« التابعة للحكومة املؤقتة خيرتهم بين االنضمام إليها أو التوقف 
عن التدريس، ومن بين العدد الكلي يتقا�سى 8 آالف مدرس فقط مرتبات ثابتة، ويندرج الباقي بين األجور 

املتقطعة وبين العمل الطوعي.

وبحسب محمود الباشا، رئيس دائرة التعليم األسا�سي، بلغت الفجوة في الكادر التدري�سي 3600 مدرًسا 
)17( في عام 2019، وتغطي الفجوة املحتسبة من الباشا واقع املؤسسات التعليمية القائمة لكنها ال تحدد 

الفجوة الحقيقية التي تفترض نسب التحاق بمعدالت قياسية ملجموع املنضوين عمرًيا ضمن استحقاق 
التعليم األسا�سي والثانوي، وال تفترض أيًضا تغييًرا في معدالت النسب بين الطالب واملدرسين.

أما في مناطق الشمال الشرقي، فتخضع الفجوة العددية املتزايدة إلى أسباب تتعلق بالسيطرة وباملنهاج 
املطروح، حيث تشير التقارير إلى تفضيل جزء كبير من السكان ملنهاج النظام، األمر الذي ينعكس بالضرر على 
العملية التعليمية بإغالق الجهة املسيطرة بعض املدارس غير املوالية لها، واقتياد املدرسين فيها إلى التجنيد 
اإلجباري، وكانت )قسد( قد أصدرت في وقت سابق قراًرا يق�سي بفصل املعلمين ضمن الفئة العمرية ) 1990-

2001( إن تخلفوا عن واجب الدفاع الذاتي)التجنيد(، وذكرت التقارير أن حصيلة املدرسين املجندين في 
الرقة بلغت 350 مدرًسا، فيما توقف 600 مدرس عن العمل احتجاًجا)18(.

الفجوة املهنية والتأهيليةو. 

دفعت الحاجة املتزايدة، مع خسارة املدرسين والكوادر، وجملة العوامل املنبثقة عن الحرب وتداعياتها، 
التربية عن  النظام، فتغاضت  في مناطق  املتأهلين مهنًيا  املدرسين غير  بأعداد كبيرة من  إلى االستعانة 
الشهادات أو الخبرة واعتمدت على املدرسين املؤقتين أو الوكالء بحسب ما يطلق عليهم من تسمية، وأدى 
انخفاض سوية التعليم العام والخبرة في املدارس العامة إلى زيادة الدروس الخصوصية املكلفة، في مسعى 

من الطالب وأهاليهم لتدارك نتائج الفجوة املهنية على الطالب.

ومع ضبابية البيانات املقدمة من النظام، يصعب فعلًيا احتساب الفجوة املهنية في الكادر التدري�سي، 
وإن كانت آثارها ومظاهرها بادية للعيان، حيث يشير املكتب املركزي لإلحصاء إلى أن أعداد الحاصلين على 
الشهادات الجامعية وما فوقها بقي ثابًتا ولم يتأثر بين عامي 2011 و2019 ويبلغ في كال السنتين 129 ألف مع 

زيادة طفيفة باملئات ملصلحة عام 2019.

وتركزت الفجوة املهنية وفق اإلحصاءات في خريجي املعاهد املتوسطة العاملين في التربية، إذ انخفض 
عددهم من 2011 إلى 2019 من 136 ألف خريج إلى 90 ألف خريج.

)17( - أعباء تواجه املؤسسات التعليمية في شمال سوريا، محمد العلي، شبكة زدني للتعليم، 11/3/2019.
https://bit.ly/3jDylDJ.

)18( - احتجاًجا على تجنيد املدرسين.. 32 مدرسة تضرب عن التعليم في الرقة، تلفزيون سوريا.
https://bit.ly/3iwGYRu.

https://bit.ly/3jDylDJ
https://bit.ly/3iwGYRu
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وال تتوقف الفجوة املهنية عند حدود أرقام حاملي الشهادات العليا، وإنما تتعلق بخبرات التدريس املديدة 
وانعكاسها على جودة التعليم، وكانت دراسة سورية)19(أشارت إلى أن الفجوة املهنية للمعلمين في سورية قائمة 
حتى في ظل التحصيل العلمي املطلوب، ألسباب تتعلق بمعايير مهنة التعليم، و«تمهين التعليم« الغائب، 
لعدم كفاية الشهادة العلمية مع لزوم وجودها،، وضرورة اقترانها بجملة من املهارات والخبرات الناجمة عن 
دورات التأهيل املستمرة لصناعة »مهنة املعلم« ووجوب وضع معايير تف�سي إلى حجب مهنة املعلم عن غير 
القادرين على املواكبة املستمرة ملعاييرها، وعدم االكتفاء بمعايير وزارة التربية في انتقاء املعلمين باشتراط 

 وحيًدا ملزاولة مهنة التعليم.
ً

الشهادة فقط بوصفها مؤهال

وفي املناطق خارج سيطرة النظام تبدو الفجوة املهنية مركبة، فهي مبنية على فجوة عددية ذات بعد 
تفاعلي مع الفجوة املهنية ضمن احتساب االحتياجات الكلية للمدرسين ضمن عملية تعليم شامل ونسب 
التحاق قريبة من املعدالت النظامية، كما ترتبط الفجوة الراهنة بوجود مدرسين غير نظاميين، ويشمل 
 من غير الحاصلين على شهادات جامعية، أو الحاصلين عليها باختصاصات 

ً
تعريف املدرسين غير النظامين كال

ليست تعليمية وال تتوافق مع املواد التي يدرسونها.

ويرتبط نقص الكفاءات املعنية بصورة وثيقة بارتفاع نسب التوتر وعدم االستقرار، وهي السمة األبرز في 
منطقتي الشمال والشمال الغربي على املستويين األمني والسيا�سي، حيث تجد املهارات والكفاءات التعليمية 

ا في أمكنة أخرى وبمردود أعلى.
ً
استقطاًبا لها أو مالذ

وفي العموم بلغت نسبة املدرسين غير النظاميين في الشمالين الغربي والشرقي نسبة %16 من مجموع 
املدرسين البالغ قرابة 40 ألف مدرس، و27 من املدرسين غير النظاميين امتلكوا شهادات جامعية ال تؤهلهم 

التدريس، أو درسوا في اختصاصات بعيدة عن تحصيلهم التعليمي.

أما الباقي من املدرسين غير النظاميين اقتصرت شهاداتهم على الثانوية العامة، وبعضهم من طالب 
الجامعات واملعاهد، وأنيطت بهم مهمة تعليم الصفوف األولى القراءة والحساب، بحسب املديرين، علًما 

أن الصفوف األولى هي األكثر حساسية وحاجة إلى املهارات التدريسية والخبرات التعليمية االختصاصية.

وخلت %55 من املدارس من املدرسين غير النظاميين، وأعرب مديرو %29 رضاهم عن املستوى التدري�سي 
لهؤالء، فيما جرى تقييمهم في %15 من املدارس باملتوسط، وفي %1 بالسيئ.

فجوة األجور والرواتبز. 

تفاقمت فجوات األجور والرواتب في السنوات املاضية على خلفية االنهيار االقتصادي الشامل واشتداد 
األزمة املعيشية، وانعكست بوضوح على حياة وواقع املعلمين وأدائهم التعليمي، واختلفت فجوة األجور 
والرواتب بصورة كبيرة بين املناطق في سورية شهدت مناطق النظام أكبرها، وتقاربت الفجوة نسبًيا في كل 

)19( - انظر: التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف )تحليل وتركيب التعليم(
https://bit.ly/3gl58wP

https://bit.ly/3gl58wP
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من الشمالين الغربي والشرقي، لتقارب األجور، وبصورة عامة يمكن الحديث عن أربع فجوات في أجور 
املعلمين تتحدد األولى في الفجوة ما بين 2011 والحاضر، وتتناول الفجوة الثانية اختالف األجور ما بين 
املناطق السورية الرئيسة الثالث، أما الفجوة فهي الفجوة الحاصلة في رواتب وأجور املعلمين املتطوعين في 
الشمالين الغربي والشرقي، فيما تتحدد الرابعة معيارًيا بين األجور الحالية واالحتياجات الرئيسة املحددة 

بخط الفقر للمعلمين عموًما. 

وكانت رواتب وأجور املعلمين في مناطق النظام شهدت انهياًرا كبيًرا، كغيرها من األجور العامة، واتسعت 
الفجوة أكثر من 15 ضعًفا من جراء انخفاض متوسطات املدخوالت الشهرية من حدود 300 دوالر عام 
2011 إلى حدود 20 دوالر عام 2021، ومع الزيادة األخيرة في األجور والرواتب العامة بنسبة %50 )عام 

2021( ارتفعت حالًيا إلى ما يعادل 30 دوالًرا.

وال يختلف األمر كثيًرا بالنسبة إلى رواتب وأجور معلمي املدارس الخاصة حيث يتقاضون أقل من 50 
دوالًرا، وبصورة ما إضافة إلى عامل التجنيد اإللزامي تفسر هشاشة املدخوالت تراجع عدد الذكور في القطاع 

التعليمي في مناطق النظام.

ولسد الفجوة املعيشية جزئًيا، ازدهرت الدروس الخصوصية نتيجة ضعف األداء التعليمي العام الذي 
يشكل بدوره حافًزا ملزيد من الدروس الخصوصية على حساب األداء التعليمي للمجموع العام.

وكانت وزارة التربية في العام املا�سي حذرت املدرسين من إعطاء الدروس الخصوصية بال تراخيص 
رسمية، وهددت بعقوبات للمخالفين. وأمام عجز الوزارة عن تحسين الواقع املعي�سي للمعلمين وفي ظل 

استيائهم من القرار تجاهلت تنفيذ القرار من دون إلغائه فعلًيا. 

ويشكل استمرار األجور والرواتب للكادر التدري�سي في إدلب أهم هاجس ملجموع املعلمين بمن فيهم الذين 
يتلقون رواتب من النظام، البالغ عددهم 10 آالف بعد أن توقفوا عن التدريس، وال تشكل رواتب النظام 
املتقطعة التي تصل إليهم بصعوبة أو يضطرون لصرف معظمها في الطرقات للحصول عليها، وكانت مصادر 
منذ العام 2017 كشفت أن النظام يحصل من اليونيسيف على 300 دوالر أميركي عن كل مدرس في إدلب، 

في حين إن ما يقدمه من راتب للمدرس في حينه ال يتجاوز 50 دوالًرا)20(.

)20( - من أين يحصل املدرسون في إدلب على رواتبهم، شمس الدين مطعون، موقع اقتصاد، 25/5/2017.
https://bit.ly/3yA9mYe

https://bit.ly/3yA9mYe
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وترتبط رواتب وأجور املدرسين في املناطق غير الخاضعة للنظام بعوامل غير مستقرة بسبب ارتباطها 
التعليمية،  أو  الجغرافية  إشرافهم  وتداخل مساحات  السنوية،  وموازناتهم  قراراتهم  وتقلبات  باملانحين 
وشهدت عدد من املناطق في مراحل معينة توقف أجور املدرسين أو توقف الدعم الكامل للمدارس العاملين 
فيها، كما حدث في مطلع عام 2020 عندما توقف الدعم عن مدر�سي الحلقة الثانية في التعليم األسا�سي 

والثانوية)21( في إدلب وريفها من دون تبيان األسباب. 

ومن أصل 22 ألف مدرس في إدلب يعمل قرابة 12 ألف مدرس، و%12 من هؤالء ال يتقاضون رواتب، 
وترتفع فجوة األجور والرواتب في إدلب بشدة نتيجة تباينات واختالف الجهات املانحة، وأعلى أجور ورواتب 
تقدمها املنظمات الدولية وتتبعها املنظمات املحلية، يليها وقف املعارف التركية، ثم التربية الحرة وجهات 

أخرى، تليها التربية التابعة لـ )sdf( التابعة لـ)قسد(، وأدنى رواتب تقدمها تربية النظام.

.school in Syria 2021, the Information Management Unit of ACU, April, 2021 :املصدر
https://bit.ly/3Bb9qyR

)21( - كارثة تعليمية في الشمال السوري، املعلمون دون رواتب واملنظمات في قفص االتهام، موقع أورينت، 8/2/2021.
https://bit.ly/3lKtCDg

https://bit.ly/3lKtCDg
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ثانيا- واقع التعليم الحالي في سورية

إن الحديث عن واقع التعليم ما قبل الجامعي في سورية مبحث يأخذ بنا بعيًدا للغوص في امتداد تاريخي 
يعود إلى جذور عام -1970 منذ استيالء حافظ األسد على مقاليد الحكم والسلطة في سورية وحتى اآلن- 

بعد تنصيب غير شرعي لبشار األسد وفق تعديالت دستورية غير قانونية عام 2000 إلى يومنا هذا.

تعد بنية النظام السيا�سي الحاكم »حزب البعث، منذ عهد األسد األب وحتى عهد األسد االبن« وحدة 
عقائدية ال تنفصل عن بعضها، وما تخللها من أزمات عاصفة متعددة على الصعيد االجتماعي واالقتصادي 
والثقافي والسيا�سي، وبحصيلة حروب داخلية وخارجية وحصار ممتد نتيجة سياسات تخريبية انتهجها 
النظام السوري جعلت من كل الواقع السوري رهينة وأمًرا واقًعا يصب في خدمة بوتقة هذا النظام 
م والتطويع.

ّ
وسياساته التخريبية، خصوًصا قطاع التربية والتعليم ملا له من أهمية كبيرة في السيطرة والتحك

فعلى مدار أكثر من نصف قرن ما زال قطاع التربية والتعليم في سورية يعاني من جراء إلحاقه باملنظومة 
الثورية  للشرعية  توفر غطاء  القومية  بشعاراتها  األيديولوجية  هذه  الحاكم، ألن  للحزب  األيديولوجية 

الخارجة على كل قانون ودستور)22(.

تبعية سياسيةأ. 

والتدريس،  املتعددة،  واملهارات  املعرفة  وجوانب  العلم،  اكتساب  ومراحل  التربية،  التعليم  يشمل 
والتدريب، والبحث العلمي. وعليه، فالبحث في هذه املحاور يتطلب منا النظر إلى كل الفاعلين في العملية 
التعليمية، وااللتفات إلى وضعية التالميذ والطالب واملعلمين واملدرسين والباحثين واألكاديميين، التي تنبثق 
بمجملها من هيمنة وسيطرة إيديولوجيا حزب البعث الحاكم في سورية، ومؤدلجة في إطار مصلحة وتوجهات 
ورؤية النظام السوري. وبحصيلتها النوعية، كانت ذات مردودية ضعيفة من حيث ارتباطها بتطلعات ورغبات 
الطالب، وأسس البحث العلمي وشروطه ومخرجاته، وتوجهات وحاجات املجتمع وسوق العمل، وما تنطوي 
عليه من إمكانات عملية وعلمية صحيحة، إضافة إلى عدم توافر فرص اإلبداع والتميز في كافة مجاالت 

العلم والتخصص وضيق األفق واآلمال والطموحات واإلنجازات الفردية والجماعية..

فالتغيير املبني على أسس علمية يتطلب رعاية 3 مكونات، هي: حاجات املجتمع وحاجات املتعلمين 
ومواكبة حالة البحث العلمي. أما بالنسبة إلى املحتوى التعليمي، فيجب أن يتضمن ترسيخ جملة من القيم 

وتنمية املهارات والطاقات، ومنها التفكير النقدي، والتزويد باملعلومات الالزمة)23(.

)22( - السياسة التعليمية في سورية، جبر الشوفي، 2016، موقع جيرون،
https://bit.ly/3lOcHiU.

)23( - املناهج الدراسية بين السياسة واأليديولوجيا واملعرفة، معتز الخطيب، 2021، موقع شبكة الجزيرة اإلعالمية.
https://bit.ly/3CyFKgn

https://bit.ly/3lOcHiU
https://bit.ly/3CyFKgn
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وبالطبع يختلف هذا الواقع في سورية نظام األسد التي وضعت هذه املكونات بما يناسب سياستها وبرامجها 
العقائدية. فالتعليم في األنظمة االستبدادية ُينظر إليه بوصفه وسيلة لتدجين الطلبة منذ الطفولة، ليكونوا 
مواطنين موالين وطائعين لسياسة هذه األنظمة قبل أوطانهم، بما يعكس أيديولوجيتها وفلسفتها االستبدادية 
عبر قولبة األجيال القادمة في مناهج تعليمية تتما�سى مع رؤيتها السياسية، و تالئم استمرارها في الحكم. وهذا 
وحظ تاريخًيا في املناهج التعليمية في الدول الشمولية االستبدادية، كما في سورية األسدية، حيث أصبح 

ُ
ما ل

التعليم فيها أشبه بالبصمة االستبدادية اجتماعًيا وثقافًيا وسياسًيا واقتصادًيا.

 
َ
اعتمدت املناهج التعليمية في سورية بعد انقالب األسد األب واستيالئه على الحكم عام 1970 الفلسفة

التعليمية االستبدادية املعتمدة في تلك األنظمة الشمولية، واستعارت بعَض جوانبها من النظام التعليمي في 
كوريا الشمالية، مثل طالئع البعث وغيرها)24(.

ويمكن توضيح أثر النظام السيا�سي في التعليم من ناحيتين:

الناحية األولى: الفلسفة والرؤية

فرض على املقرر الدرا�سي كما شهدنا 
ُ
إن األنظمة االستبدادية محكومة بأيديولوجيا الحزب الحاكم التي ت

في ظل أنظمة البعث وغيرها. كما أن التعليم يتحول تحت هذه األنظمة إلى فضاء للسيطرة وصياغة املواطن 
الخاضع واملدجن، ألن التعليم يتحول إلى جزء من املنظومة األمنية للنظام الحاكم، ومن هنا يحرص على 
السيطرة على مؤسسات الدولة )وبخاصة وزارات التربية والتعليم واألوقاف( التي تعمل رديًفا لوزارات 
الداخلية ومؤسسات األمن، وكلها تهدف إلى تأمين أمن النظام بوسيلتين: القوة املادية أو التخويف بها، 

والقوة الرمزية املتمثلة في املؤسسات الدينية والتعليمية)25(.

بعيًدا عن الصياغات املتخصصة للمقررات الدراسية التي تتم ألغراض معرفية أو تعليمية وتربوية، 
يتخذ التدخل في املقررات الدراسية إما صيغة التدخل السيا�سي أو التدخل األيديولوجي )قومي، أو إسالمي 

حركي، أو اشتراكي(.

الناحية الثانية: تقنيات ونمط التعليم

إن نظام التعليم في األنظمة االستبدادية نظام ضبط وتحكم لصياغة املواطن الخاضع، إذ يجري تحويل 
املؤسسة التعليمية إلى مؤسسة قهرية، تتوسل بنظام العقوبات واإلكراه، ما يتخذ صورة النظام السيا�سي 

)24( - أوجه أدلجة التعليم السوري، طالل املصطفى، 2020، مركز حرمون للدراسات املعاصرة.
https://bit.ly/2Xe3ciU

)25(  - معنز الخطيب، املناهج بين السياسة واأليديولوجيا واملعرفة، 24/3/2021، انظر:
https://bit.ly/3CyFKgn

https://bit.ly/2Xe3ciU
https://bit.ly/3CyFKgn
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نفسه.)26(

أما الحديث عن واقع التعليم في سورية بعد اندالع الثورة السورية عام 2011 فربما يأخذ منحى مختلًفا 
من خالل تغير خريطة توزع القوى والسيطرة واملواقع الجيوسياسية وما انبثق عنها من وجود مناطق متباينة 

عدة بحسب الواقع السوري، هي:

مناطق سيطرة النظام السوري، مع األخذ في احسبان التداخالت األيدولوجية والسياسية للنفوذ . 1
الرو�سي واإليراني.

مناطق اإلدارة الذاتية )سيطرة قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(. . 2

مناطق سيطرة املعارضة في شمال غرب سورية )إدلب وريفها(.. 3

مناطق عفرين – نبع السالم – غصن الزيتون.. 4

مناطق كانت سابًقا تحت سيطرة الدولة اإلسالمية )داعش(.. 5

فه من خراب وتدمير ممنهج- نفسه على املشهد السوري عموًما، وفي كافة 
ّ
فرض واقع الحرب- وما خل

ضيف لها من واقع 
ُ
ق بها من مردود وإنتاج خصوًصا. وما أ

ّ
املستويات، وعلى وضع منظومة التعليم وما يتعل

التهجير والتخريب والتدمير للبنى والكوادر والتّسرب وتدمير املنشآت التعليمية، وتحطيم بنية الفرد السوري 
فته من رواسب عميقة وسلبية على شخصيته 

ّ
من النواحي النفسية واالجتماعية واالقتصادية، وما خل

وواقعه وظروفه الخاصة والعامة.

وقد أفضت الحرب السورية إلى تفريغ املجتمع السوري من كثير من كوادره ونخبه التعليمية واملهنية في 
آن مًعا، وانهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عدد الكادر التدري�سي املؤهل، وانعدام حوافز العملية 
التعليمية وضبابية أهدافها، إضافة إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين املؤهلين للدراسة حالًيا، 
ما 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)27(.

مناطق سيطرة النظام السوري:. 1

بعد الثورة السورية 2011 والحرب التي تلتها، عمد النظام السوري االستبدادي إلى تعديل معظم 
املناهج التعليمية في املستويات التعليمية كافة، بما يالئم فلسفته السياسية االستبدادية، حيث وصمت 
مناهجه الجديدة املتظاهرين من أجل الحرية والكرامة باإلرهابيين وعمالء املؤامرة اإلمبريالية الكونية، 

)26( - املناهج الدراسية بين السياسة واأليديولوجيا واملعرفة.
https://bit.ly/3CyFKgn

)27( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي، مجموعة باحثين، مركز حرمون للدارسات 
املعاصرة.2021.

https://bit.ly/3fOdXyO.

https://bit.ly/3CyFKgn
https://bit.ly/3fOdXyO
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وكانت النصوص الدراسية عما يسمى باملقاومة ودورها في مكافحة اإلرهاب، وعن املؤسس للدولة السورية 
)الوطنية( بوصفه  القومية  التربية  في منهاج  االستبدادية، األسد األب، وعن تقديس شخصه وتخليده 

شخصية قومية سورية)28(.

كذلك عّدل النظام السوري مناهج مواد الجغرافية والتاريخ، فأعاد “لواء إسكندرون” إلى الخريطة 
السورية بعد أن حذفها في املرحلة الودية )العسلية( بين النظام وتركيا، واستبدل أيًضا مصطلح “فتح 
بـ  الفاتح”  “محمد  اإلسالمية  العثمانية  والشخصية  القسطنطينية”،  على  “االستيالء  بـ  القسطنطينية” 
 من مفهوم “الحكم 

ً
“محمد الثاني”، وكذلك عمد إلى ترسيخ مفهوم “االحتالل العثماني” في أذهان الطالب بدال

العثماني” الذي كان في مناهج ما قبل عام 2011. وعمد إلى تعديل مناهج التربية اإلسالمية لتتضمن تعليم 
املذهب الشيعي االثني عشري )اإليراني( إلى جانب املذهب السني، وإلى افتتاح املدارس الشيعية والجامعات 
في عدد من املدن السورية مكافأة لوقوف إيران إلى جانب النظام السوري في حربه ضد الشعب السوري 
ا  وثورته. وأدخل اللغة الروسية في املناهج التعليمية السورية إلى جانب اللغة اإلنكليزية واللغة الفرنسية ردًّ

للجميل على وقوف االتحاد الرو�سي إلى جانب النظام السوري)29(.

وعليه نرى أن واقع التعليم في سورية يرتبط عضوًيا بتوجهات وأيدلوجيا سياسة النظام السوري وفق 
تحالفاته وتبّدالت خارطة العالقات السياسية والتحالفات من منظوره النفعي الخاص.

 وأمر واقع في سورية، واالنتشار الكبير 
ً

باإلضافة إلى ارتباطها بمصالح وسياسة روسيا بوصفها احتالال
للفكر اإليراني من خالل »املراكز الثقافية والدينية« في إقحام أيديولوجيا تتبناها لتصدير ما تسميه »الثورة 

اإلسالمية«.

فالوجود اإليراني في سورية تمثل في عدد من الجوانب أهمها التربية والتعليم، إذ تظهر تقارير محلية 
مدى تأثر املجتمعات السورية بالوجود اإليراني وبخاصة في نشر التشيع في طبقة معينة تعرف بالبساطة 
 
ً
من املجتمع السوري، إذ فتحت املليشيات اإليرانية مراكز دعوية لحث املدنيين على التشيع مستخدمة
املدارس واملساجد، وكذلك افتتحت في دير الزور معاهد لتعليم اللغة الفارسية إلى جانب املراكز الدعوية 
لنشر التشّيع. استقطبت هذه املراكز استقطبت نسًبا جيدة من املجتمعات الفقيرة، ما يشكل خطًرا على 
الهوية السورية، خصوًصا أن غالبية هذه املجتمعات انقطعت عن التعليم ووصلت إلى مستوى من الجهل.

ومن ناحية الوجود الرو�سي في سورية، فقد عمدت وزارة التربية في حكومة النظام إلى عقد اتفاق مع وزارة 
التربية الروسية إلدخال اللغة الروسية إلى الصفوف اإلعدادية بصفتها لغة أجنبية ثالثة بعد اإلنجليزية 
والفرنسية، كما افتتحت جامعات في الساحل السوري تعتمد اللغة الروسية لغة أساًسا وفق تصوراتها 

)28(  - طالل املصطفى،
https://bit.ly/3kkgYcr

)29( - أوجه أدلجة التعليم السوري، طالل املصطفى، 2020، مركز حرمون للدراسات املعاصرة.
https//:bit.ly2/Xe3ciU.

https://bit.ly/2Xe3ciU
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ومناهجها)30(.

مناطق قوات سوريا الديمقراطية »قسد«- اإلدارة الذاتية ملنطقة شرق الفرات:. 2

 ،
ً

استبدلت اإلدارة الذاتية املناهج التعليمية املعمول بها في ردة فعل تاريخية تجاه النظام السوري أوال
ولتمكين هويتها وأيديولوجياتها السياسية ذات الطابع القومي املرتبطة تاريخًيا بصراعات عدة في املنطقة 

خصوًصا مع تركيا. 

لذلك نجد أن ما يحصل اليوم في مناطق سيطرة قوات )قسد( في شمال وشرق سورية من فرض مناهج 
جديدة ذات طابع أيديولوجي ليس إال انعكاًسا ورّدة فعل على هذا التاريخ السابق من التهميش واإلقصاء)31(.

 وجذرًيا 
ً

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

بصورة صارخة، من خالل االهتداء بفلسفة عبد هللا أوجالن بوصفه قائًدا للشعب الكردي)32(.

مناطق سيطرة املعارضة شمال غرب سورية. 3

ستعرة والدائمة في منطقة إدلب ومحيطها، التي فرضت 
ُ
وعلى الرغم من قسوة ظروف الحرب واملعارك امل

م من النواحي الكمية والنوعية، ومن الكوادر 
ّ
واقًعا صعًبا أف�سى إلى فاقد هائل في عملية التعليم والتعل

البشرية من التالميذ والطالب واملدرسين، استطاعت بمقومات وجهود ذاتية ومحلية وبدعم دولي الحفاظ 
على عدم انهيار هذا القطاع الحيوي بالكامل مع التوجه نحو تغيير املناهج)33(.

في محافظة إدلب ومنذ خروجها عن سيطرة نظام األسد، كان يدرس فيها منهاج سوري معدل من جانب 
الحكومة املؤقتة التابعة لالئتالف وتمنح شهادات إعدادية وثانوية، وافتتحت كليات جامعية فيها، إلى أن 
سيطرت حكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام وفرضت وزارة التعليم فيها منهاًجا خاًصا بها، وسيطرت 
على الجامعات التي كانت تتبع للحكومة املوقتة وأصبحت تتبع لها، ويواجه الطالب مشكلة االعتراف بهذه 

الشهادات)34(.

)30( - التعليم في سوريا- ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها، حسين الخطيب، 2019، موقع نون بوست.
https://bit.ly/3iuW1uS.

)31( - التعليم األيديولوجي ومناهج اإلقصاء في سوريا، نوار عقل، 2020، موقع صور.
https://bit.ly/3iywn8B

)32( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO.

)33( - العملية التعليمية في مناطق املعارضة، أصوات مدنية، 18/1/2020.
https://bit.ly/3lNcxIx.

)34( - ما بين »البعث« والدول املسيطرة: كارثة تحكم مناهج التعليم السوري، فراس حاج يحي، 2020، موقع درج.
https://bit.ly/3yBavis.

https://bit.ly/3iuW1uS
https://bit.ly/3iywn8B
https://bit.ly/3fOdXyO
https://bit.ly/3lNcxIx
https://bit.ly/3yBavis
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مناطق املعارضة الواقعة تحت النفوذ التركي. 4

لم تختلف هذه املناطق كثيًرا في فرض املناهج كمناطق نفوذ املعارضة التي تخضع للحكومة السورية 
املؤقتة، وتعتمد على مناهج أقرب للتركية وعلى دعم بعض الجهات الدولية اإلغاثية العاملة في املنطقة؛ 
وهذا ما حّسن من واقعها قياًسا بالظروف واألوضاع. على الرغم من أن الواقع فرض فاقًدا تعليمًيا كبيًرا بين 

صفوف التالميذ والطالب في املراحل املتعددة.

ومع ذلك تتصف العملية التربوية والتعليمية في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون باملقبولة جًدا نظًرا 
إلى األوضاع الكارثية التي حلت بمناطق النظام السوري ومناطق الوحدات الكردية ومحافظة إدلب، وعدت 
متقدمة نظًرا إلى تأهيل املدارس وترميمها من الحكومة التركية وطباعة مناهج دراسية وتوفير الخدمات 

بصورة أفضل)35(.

مناطق كانت تحت سيطرة الدولة اإلسالمية »داعش«.. 5

وحظ أن التنظيم نسف جميع املناهج 
ُ
في املناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ل

دّرس في مناطق النظام ومناطق املعارضة، بافتراض أنها تساهم في نشر األفكار التكفيرية؛ فحرق 
ُ
التي ت

الكتب التعليمية السورية كافة، واعتمد على مواد القرآن الكريم والعقيدة واللغة العربية مواًدا رئيسة 
في املنهاج التعليمي الخاص به، واستبدل في “اإلعداد البدني” الحركات الرياضية باستخدام السالح والحث 
على الجهاد لبناء الدولة اإلسالمية. وفي املناهج الجغرافية لديه تغيب الحدود بين الدول، وتظهر املناطق التي 
تسكنها أغلبية مسلمة ومناطق تسكنها أغلبية كافرة. أما منهاج التاريخ فيبدأ مع الدعوة اإلسالمية والسيرة 

النبوية فقط، من دون ذكر لألحداث التاريخية الخارجة عن الدعوة اإلسالمية)36(.

التعليم ومناهجه في قواعد السيطرة والتحكم املجتمعي بكل مفاصله،  نالحظ من كل هذا أهمية 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والدينية واأليديولوجية، وعليه ُيمكن استخدامها لبناء 
وتنمية وازدهار الشعوب واملجتمعات، أو لتدجين وأدلجة هذه الشعوب ضمن قوالب أنظمة سياسية 
دكتاتورية وشمولية، وبخلفيات أيديولوجية متعددة هدفها السيطرة والعيش على أنقاض املجتمعات، 

وخراب الشعوب وتبعيتها، كما في سورية- نظام األسد.

ف منظومة التعليمب. 
ّ
تخل

كّرس التنمية والتقدم واالزدهار، ويمكن لها أن 
ُ
يمكن القول عموًما: إن منظومة التعليم يمكن أن ت

ف والتبعية والجهل وفق عدد من األسس واملؤشرات القياسية.
ّ
تكّرس التخل

)35( - التعليم في سوريا- ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها.
https://bit.ly/3iuW1uS.

)36( - أوجه أدلجة التعليم السوري، طالل املصطفى.
https://bit.ly/2Xe3ciU.

https://bit.ly/3iuW1uS
https://bit.ly/2Xe3ciU
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 في سورية لم تستطع أن تلعب منظومة التعليم الدور الكبير في تقدم وازدهار املجتمع، واألسباب كثيرة 
ومتعددة: أهم عامل يبقى إخضاع املنظومة التعليمية برمتها لسياسة وأيديولوجيا وتوجهات وتصورات حزب 
البعث الحاكم في سورية، واستخدام النظام لهذه املنظومة في تطويع وإخضاع األجيال له، وضمان تبعية 
املجتمع له وفق رؤيته وسياساته العقائدية ال الوطنية. وبفضل هذه التوجهات السياسية األيديولوجية، 
استمرت املناهج السورية في ركودها وثباتها تحت منظار املؤسسة املهيمنة وفي مستوى خط نظرها، وعندما 
كانت املؤسسة التعليمية التابعة تحتاج إلى إدخال بعض التعديالت الضرورية على املناهج، كانت تسند 
هذه املهمة إلى حزبيين متحفظين ومنخرطين في تلك السياسة املتبعة في وزارة التربية، وبعض املوجهين 
االختصاصيين األوائل لهذه املواد املطلوب تعديلها، بحيث ال يتجاوز أي تعديل التغييرات الشكلية والجزئية، 
هذا إذا لم ترتبط عملية التعديل بإنزال نصوص ذات مغزى سيا�سي ترّوج بزخم أكبر للمنظومة الفكرية 

ذاتها ولرموزها التاريخية، وبما يتكامل مع أساليب الترويج املتبعة)37(.

وفي الواقع فإن النظام السوري عمل على االستثمار في مبدأ إلزامية التعليم واحتكار املناهج والسياسات 
في إطار  القومية والسياسية والدينية وفق رؤيته ومصالحه،  لتكوين هوية األفراد  التعليمية والتربوية 
 لخدمة هذه الرؤية وتلك املصالح. ولقد هدفت املناهج 

ً
أيديولوجي عقائدي يسعى إلى تسخير املجتمع كامال

التعليمية في سورية إلى إعادة تشكيل مجتمع من لون واحد( قومًيا بوصفه جزًءا من األمة العربية، ودينًيا 
بوصفه مجتمًعا مسلًما وجزًءا من األمة اإلسالمية )بالقفز فوق التعقيدات الطبقية واملجتمعية التي تتفاوت 
بين محافظة وأخرى بما فيها من تنوع إثني وطائفي، وأكثر ما تظهر هذه األدلجة بصورة واضحة ومباشرة في 
مادتي التربية القومية والتربية اإلسالمية، وبصورة خفية وراء كل املواد واملناهج األخرى التي يجري تلقينها 
لألطفال في عمر مبكر، األمر الذي أنتج هوية أيديولوجية متعالية عن الواقع ومنفصلة عنه، وبعيدة كل 

البعد عن أهداف التربية ومقاصد التعليم)38(.

في سورية لم تستطع أن تلعب منظومة التعليم الدور الكبير في تقدم وازدهار املجتمع، واألسباب كثيرة 
ومتعددة:

تأتي من قوالب ومناهج غربية وشرقية، وليست مرتبطة بواقع وظروف وطبيعة املجتمع . 1 ألنها 
السوري وخصوصيته مباشرة.

مع مرور الوقت تبقى جامدة، ألنها ال تواكب التطور والتحديث املستمر واملرتبط بتسارع وتيرة العلم . 2
 من تطويرها باتباع سياسة االستبدال الدائم بصفه 

ً
والتكنولوجيا وتحديثاتهما، بل كانت تستبدل بدال

واقًعا يعكس كثيًرا من التخبط والضياع.

ألنها ال ترتبط كثيًرا بجانب تنمية املهارات العلمية والعملية، وتعتمد على املناهج النظرية والحفظية، . 3
ال على العملية والنقدية واإلبداعية، هي أيًضا بعيدة كل البعد عن متطلبات وحاجات املجتمع وسوق 

)37( - السياسة التعليمية في سورية، جبر الشوفي، موقع جيرون، 16/11/2016.
https://bit.ly/3sKFVRd.

)38( - التعليم األيديولوجي ومناهج اإلقصاء في سوريا، نوار عقل، 2020، موقع صور.
https://bit.ly/3iywn8B.

https://bit.ly/3sKFVRd
https://bit.ly/3iywn8B
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العمل بمجمله، إضافة إلى غياب رؤية وسياسة واضحة بهذا الخصوص.

الحقيقية . 4 الطالب  بين رغبات وميول وقدرات  تحقيق عالقة  التعليم على  عدم قدرة منظومة 
والتخصص الجامعي الذي يفرض في كثير من األحيان على الطلبة فرًضا، بسبب االعتماد فقط على 
الحصيلة الرقمية لنتيجة امتحان املرحلة الثانوية األخير، ال على حصيلة كاملة لسنوات دراسية ممتدة 

وملهارات وميول وقدرات الطالب.

ومطوري . 5 وواضعي  التعليمية  واإلدارات  املؤسسات  في  البشرية  الكوادر  واختيار  انتقاء  ارتباط 
ومخططي البرامج واملناهج التعليمية بالخلفيات األمنية وترشيح وموافقة حزب البعث، الذين بأغلبيتهم 

كانوا غير مؤهلين ملثل هذه األدوار.

خصصة للبحث العلمي والتخطيط والتطوير.. 6
ُ
الفساد اإلداري واملالي، وتواضع امليزانيات امل

ف منظومة التعليم 
ّ
ونتيجة لكل هذا نستقرئ حال وواقع منظومة التعليم في سورية؛ وعليه كان تخل

نتيجة حتمية وواقًعا مفروًضا، نتيجة كل هذه السياسات التي انتهجها النظام السوري ومارسها وشدد عليها  
مع أجهزته ومؤسساته، ما أثر سلًبا على واقع التعليم ومردوده الكمي والنوعي والعلمي واملجتمعي في كافة 

املستويات وعلى جميع األصعدة.

وكان ذلك أيًضا نتيجة غياب السياسات الوطنية، والسياسات التنموية املتنوعة واملستدامة، وعدم 
القدرات  ذوي  املحليين  والتربويين  اإلداريين  والخبراء  الحقيقية،  العلمية  الكفاءات  أصحاب  توظيف 
واملهارات، إضافة إلى غياب دور فاعل للجمعيات الوطنية واملدنية، واملؤسسات املستقلة واملتخصصة في 
التعليم، وعدم تطوير التعليم العالي في املجال التربوي، وقصور النظرة إلى أهمية انعكاس ذلك على املخرج 

املستقبلي لسوق اليد العاملة املدرسية، ما يجعل نطاق العطاء النوعي يتدنى نحو فاقد دائم.

ف املنظومة 
ّ
باإلضافة إلى كثير من الجوانب االجتماعية والجيوسياسية والثقافية التي ساهمت في تخل

التعليمية في سورية. فاملنظومة التعليمية تتحدد من خالل عوامل متفاعلة ومتداخلة عدة؛ من الكوادر 
البشرية، إلى القدرات املؤسساتية، واإلدارات، والسياسة التربوية والتعليمية، والتخطيط والتقويم إليجاد 
مناهج تربوية وتعليمية وعلمية ومعرفية رائدة ومواكبة وحديثة، تتبع لشروط ومقاييس ومؤشرات تقويمية 
علمية ومنهجية، ال لسياسات وأيديولوجيات عقائدية وحزبية، وصراعات دائمة، وبنية مجتمعية غير 

مستقرة،

آثار الحربج. 

ثمانية  واحد من  والثقافي، وهو  والسيا�سي  واالقتصادي  االجتماعي  التغيير  في  أداة جوهرية  التعليم 
مة ومهمة، وحجر أساس تبنى عليه 

ّ
أهداف لألمم املتحدة لأللفية الجديدة العالمي. وهو عملية إنتاجية منظ

ا مباشر باستقرار املنظومة والبنية املجتمعية ككل، والبيئة 
ً
مجتمعات قوية ومستقبل زاهر، ويرتبط ارتباط

املرتبطة بِه.
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إن العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية الثقافية عوامل أساس توفر مقومات إنجاحه أو فشله، 
إنتاجيته أو فاقده وفشله. ولكي تكون العملية ُمنتجة يجب أن تكون عوامل إنتاجيتها مستقرة ومتوفرة، 
ومرتبطة ببرامج ومشاريع وخطط تنمية حقيقية بوتيرة متصاعدة ومستدامة.وهذا ما لم يكن متوفًرا في 
سورية بصورته الصحيحة والحقيقية عموًما. وبقراءة سريعة لتاريخ سورية منذ استيالء منظومة الحكم 
الحالية على مقاليد السلطة فيها، سنرى أن سورية شهدت عدًدا من الصراعات واألزمات في تاريخها الحديث، 
التي نسفت كل مقومات قيام نظام تعليمي مثمر وفّعال. )من اضطرابات وحروب وصراعات فترة سبعينيات 
القرن العشرين، وحرب »الثمان سنوات« بين العراق وإيران وتموضع النظام إلى جانب إيران، إلى أحداث 
إدلب ومجزرة حماة وامتدادها على كل املناطق السورية آنذاك في فترة الثمانينيات، والحصار االقتصادي 
املمتد في املرحلة نفسها وحتى أواخر التسعينيات، وأثر حرب الخليج 1990 على التموضع السوري العربي، 
وأحداث عامودا والقامشلي 2004، وامتداد حرائق حرب العراق وأزماته إلى سورية بعد 2003، واغتيال 

الحريري في لبنان وما جّره على سورية من أعباء وحصار ومقاطعات منذ عام 2005 إلى 2009(.

وأصبح هذا الواقع أكثر وضوًحا خصوًصا بعد اندالع الثورة السورية 2011، وارتباطها باألعمال الحربية 
والصراعات في كل املناطق السورية. وهنا تكون الحرب التي شهدتها سورية بعد عام 2011 حتى اليوم هي 
خرى التي 

ُ
األعنف واألطول، إذ لعبت دور العامل األبرز في نسف ما تبّقى من مقومات ووجود العوامل األ

شير كل 
ُ
من املفترض أن تضمن استقرار العملية التعليمية واستمرارها وإنتاجيتها وجودتها، ال العكس كما ت

التقارير الدولية واملؤشرات املحلية. هذا إضافة إلى تجنيد املنظومة التعليمية لخدمة أيديولوجيات النظام 
العقائدية. 

لقد أدرك النظام السوري أهمية املناهج الدراسية ودورها في الترويج للبروباغاندا الخاصة به، فأحدثت 
رت املناهج منذ 2016-2017 بصورة  وزارة التربية عام 2015 املركز الوطني لتطوير املناهج التعليمية. وقد غِيّ
تتوافق مع تلقين الجيل الجديد الخضوع الطوعي تحسًبا لخروجهم من سلطة النظام الدكتاتورية كما 

حدث في )39(2011.

خرى أدت إلى ما نسميه الفاقد الكبير في العملية التعليمية في املستويين 
ُ
كل هذا ساهم في خلق عوامل أ

ل عبًئا إضافًيا على مجمل هذه العملية وحصيلتها وإنتاجيتها )كاألعمال 
ّ
الكمي والنوعي ومؤشراتهما، ما شك

الحربية املتصاعدة، والتهجير القسري، وتدمير البنى واملنشآت التعليمية ومالحقها، وفقدان الكوادر والعقول 
املؤهلة بفعل االعتقاالت واملالحقات والقتل والتهجير(؛ األمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض مؤشرات التعليم 
ونوعيته وجودته ومخرجاته، إذ أفضت الحرب السورية إلى تفريغ املجتمع السوري من كثير من كوادره 
ونخبه التعليمية واملهنية في آن مًعا، ومع االستنزاف الكبير في القطاع التعليمي والصحي والهند�سي، يخسر 

 إلعادة البناء واإلنتاج.
ً

املجتمع السوري أهم مفاتيح التنمية بفقدانه رأس املال البشري األكثر تأهيال

وأدت الحرب أيًضا إلى انهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عدد الكادر التدري�سي املؤهل، وانعدام 
حوافز العملية التعليمية وضبابية أهدافها، إضافة إلى أن فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين 

)39( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO.

https://bit.ly/3fOdXyO
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املؤهلين للدراسة حالًيا سيضع مصير جيل كامل في مهب املجهول، حيث تعد 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)40(.

ونستطيع التحّدث عن آثار الحرب على العملية التعليمية في سورية، من خالل تقسيم مناطق الصراع 
إلى منطقتين رئيستين هما: مناطق سيطرة النظام السوري، مناطق خارج سيطرة النظام السوري.

هناك أيًضا ثالث مناطق رئيسة من حيث اختالف املناهج التعليمية هي: مناطق النظام السوري، ومناطق 
شرق الفرات، ومناطق املعارضة السورية في غرب شمال وشمال سورية. وقد أشرنا إليها في محور التبعية 

السياسية.

مناطق سيطرة النظام السوري:. 1

الصورة األكثر وضوًحا اليوم هي املشهد الذي ينبثق من حصيلة أكثر من عقد من الحرب الطاحنة 
والصراعات املتعددة في سورية، التي أدت إلى تعسر العملية التعليمية برّمتها، كما أنها تكاد تكون شكلية في 
أغلبية املناطق السورية بسبب تدمير البنية البشرية بوصفها مقوًما أساًسا الستمرار ونهوض هذا القطاع 
الحيوي، مع خروج عدد كبير من املدارس واملنشآت واملرافق الخدمية والقطاعات الحيوية عن الخدمة، أو 

استخدامها مراكز عسكرية، في نتيجة طبيعية للمعارك واأليدولوجيات املتصارعة في البالد. 

ل في:
ّ
- على الصعيد الكمي: الذي تمث

- انخفاض عدد املدراس واملنشآت التعليمية والبنى التحتية واملرافق والخدمات التابعة لها، وخروج 
عدد كبير منها عن الخدمة، وسوء صالحية بعضها.

لتحقين باملدارس، وزيادة نسب التسّرب، واالنقطاع عن التعليم وتسلسله الزمني وفق 
ُ
- تراجع أعدد املـــ

املراحل العمرية والتحصيل الدرا�سي.

- انخفاض أعداد الكوادر التعليمية املؤهلة وأصحاب الكفاءات نتيجة )االعتقال، والقتل، والفصل 
التعسفي، والتهجير، واللجوء(.

نشرت اليونيسيف في 2019 مجموعة من »الحقائق« عن سورية جاء فيها: »إّن %40 من البنية التحتّية 
للمدارس تعّرضت للضرر أو الدمار، وإّن أكثر من ثلث األطفال السوريين خارج املدرسة، وإّن حوالى 1.3 
مليون طفل يواجهون خطر التسرب من املدرسة، وإّن واحًدا من كل ثمانية أطفال في كّل صف درا�سي 

م الفّعال«)41(.
ّ
بحاجة إلى دعم نف�سي أو اجتماعي لتحقيق التعل

)40( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO

)41( - التعليم في سوريا- ما لم يقِض عليه القصف تخّربه املناهج، 2021، موقع رصيف 22.
https://bit.ly/37sVOSr.

https://bit.ly/3fOdXyO
https://bit.ly/37sVOSr
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هذا وأشار مدير »مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية«، فواز العواد، إلى أن تقرير منظمة »يونيسف« 
األخير تحّدث عن أثر الحرب في الواقع التربوي والتعليمي في سورية، وكشف أن عدد املدارس التي تعرضت 
ل نحو %40من إجمالي عدد 

ّ
للتدمير الكلي أو الجزئي تجاوز 4 آالف مدرسة منذ منتصف 2011، أي ما يشك

املدارس في سورية)42(.

وخسر قطاع التعليم الحكومي خالل السنوات املاضية عشرات آالف املعلمين، وأقرت نقابة املعلمين 
باستقالة نحو سبعين ألف معلم نتيجة ظروف الحرب املختلفة، فيما سافر آالف بطرائٍق غير نظامية تجنًبا 
صل 

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

ً
للموت واملالحقة األمنية أو بحث

املعلمين من وظائفهم ألسباب سياسية أو لرفضهم االلتحاق بالخدمة االحتياطية)43(. 

وبعد عام 2020 وتف�سي جائحة كوفيد 19-، تفاقمت أزمة التعليم بصورة كبيرة، نتيجة الظروف التي 
فرضها واقع الحرب على االكتظاظ في الصفوف الدراسية، وعدم توفر مقومات الواقع الصحي – الوقائي، 
وحتى العالجي الصحيح. والخوف من عدم توفر العالج؛ ما أدى إلى فاقد إضافي هو االنقطاع عن التعليم 
مراحل متواترة، وكان له أثر سلبي  ُيضاف إلى كل ما ذكر سابًقا، »يوجد في سورية أكثر من 2.4 مليون طفل 
غير امللتحقين باملدرسة، منهم %40تقريًبا من الفتيات. ومن املرجح أن يكون العدد قد ارتفع بعد عام 2020 
ل التعليم في سورية، حيث ذكرت منظمة األمم 

ّ
نتيجة تأثير جائحة »كوفيد- 19« التي أدت إلى تفاقم تعط

املتحدة للطفولة، اليونيسيف، في تقرير بشأن وضع التعليم في ظل جائحة كورونا 2020، أن ماليين األطفال 
السوريين خارج املدارس أو معّرضون لخطر التسّرب)44(.

- على الصعيد النوعي ومؤشراته الّدالة - القياسية:

ا رياضًيا باملؤشرات النوعية ودرجاتها، وبنوعية التعليم وجودته ومخرجاته، 
ً
يرتبط املؤشر الكمي ارتباط

وأيًضا بقدرات ومهارات الطالب الذهنية والعقلية واملعرفية والفكرية والنقدية.

وقد وضعت الشبكة العاملية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ خمس مجاالت ومعايير مرتبطة بها تقترح 
الحد األدنى ملستوى تعليمي مقبول في حاالت الطوارئ تشمل:

- املعايير التأسيسية، ووفق معايير تشمل: املشاركة املجتمعية، وتنسيق املجتمع، وتحليل املجتمع. 

م وفق معايير تشمل: الوصول املتكافئ، والحماية والرفاهية، املرافق والخدمات. 
ّ
- الوصول وبيئة التعل

)42( - ثلث أطفال سوريا خارج التعليم في العقد األخير، محمد شيخ يوسف، وكالة األناضول، 2021.
https://bit.ly/2VDva6Q.

)43( - تأثير الحرب على التعليم الحكومي، عامر فياض، 2018،
Salon Syria. https://bit.ly/3lPgigK.

)44(  - عشر سنوات من الحرب في سوريا، مهند هادي، تيد شيبان، 2021.
https://uni.cf/3fPG2G5.

https://bit.ly/2VDva6Q
https://bit.ly/3lPgigK
https://uni.cf/3fPG2G5
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م، وفق معايير تشمل: املناهج الدراسية، التدريب والتطوير املنهي والدعم، عمليات 
ّ
- مجال التعليم والتعل

م.
ّ
م، ومخرجات التقييم والتعل

ّ
اإلرشاد والتعل

- املعلمون وغيرهم من األفراد العاملين في التعليم، ويشمل: التعيين واالختيار، وظروف العمل، والدعم، 
واإلشراف.

- سياسات التعليم، وتشمل معيارين: صياغة القانون والسياسات، والتخطيط والتنفيذ.

وفق ما جاء في دراسة منظمة يونيسف، تحليل قطاع التعليم في سورية- آثار األزمة على التعليم في 
املناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية 2010-2015، صندوق األمم املتحدة للطفولة - مكتب سورية، 
2016. كانت أغلب املؤشرات كانت تدل على تدني مردودية هذه املجاالت ضمن معاييرها، ووفق مؤشرات 
وظروف الواقع السوري، فقد أدت الحرب إلى انهيار كمي 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 السالح أو التواطؤ املناطقي في امتحانات الثانوية العامة 
 مهًما في الحياة الدراسية السورية. وتكشف البيانات في داخل سورية انخفاض املتقدمين 

ً
التي تعد مفصال

إلى الشهادة اإلعدادية حتى 2017 بنسبة 34 %، وبنسبة 42 % للشهادة الثانوية بالتزامن مع انخفاض جودة 
التعليم، ومع احتساب فاقد التمدرس وهو تعبير يحتسب عدد سنوات الدراسة التي خسرها الطالب بعدم 
التحاقهم في مؤسسات التعليم. وحتى الربع الرابع من 2015 كان معدل فاقد التمدرس للتعليم األسا�سي 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 $)45(.

وقد أجريت دراسة لجامعة كامبردج البريطانية على مجموعة من األطفال بلغ عددهم 1300 تقريًبا من 
رحت أسئلة عن أثر تعرضهم للنزاع بعد مرور تسع 

ُ
طالب املرحلة الثانوية في العاصمة دمشق 2020، إذ ط

سنوات على الحرب.

كشفت الدراسة عن وجود آثار سلبية للحرب على أكثر من نصف هؤالء الطالب، إلى جانب إصابتهم 
بنسب مرتفعة من اضطراب ما بعد الصدمة، والغضب الذي يتسبب بحدوث مشكالت، وغير ذلك من 

املشكالت التي تؤثر بصورة كبيرة على الصحة العقلية.

)45( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO.

https://bit.ly/3fOdXyO
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وبدا أثر الحرب أسوأ بالنسبة إلى الفتيات اللواتي ذكرن أنهن يعانين في أغلب األحيان من نسب أعلى 
الضطراب ما بعد الصدمة؛ ما يجعل نوعية حياتهن أسوأ)46(.

وتلعب الناحية النفسية والصحة العقلية للطالب دور مهًما وبارًزا في العملية التعليمية وتحصيلها 
وجودتها، ونوعيتها، ونتائجها ومخرجاتها.

وقد نشرت مجلة »الطب النف�سي« في بريطانيا 2020 دراسة لقياس مدى الضرر الذي خلفته الحرب، 
تعنى بدراسة وضع األطفال الذين كبروا خالل الحرب في سورية وعاشوا حوادث صادمة بصورة يومية 
من جراء النزاع وتدهور االقتصاد. شملت الدراسة 1369 طالًبا وطالبة من الصف العاشر فما فوق، ممن 

عاشوا ودرسوا طيلة السنوات التسع املاضية في مدينة دمشق.

وقد أجريت تلك الدراسة االستقصائية في سبع مدارس على مدار 12 شهًرا، قد شملت الوضع االقتصادي 
واالجتماعي للطالب، ونوعية الحياة من حيث الصحة، ويشمل ذلك الصحة العامة والجسدية والعقلية، 
وأنواع الدعم االجتماعي والعاطفي املتوفرة لهؤالء الطالب، سواء عند تعرضهم لخطر أم ملحنة، أم في حال 
معاناتهم من حوادث صادمة كخسارة بيت أو فقدان أقرباء لهم، وقد أعدت األسئلة لتقييم مستويات 

الغضب لديهم واحتمال إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة.

كشفت اإلجابات أن نحو نصف الطالب قد غيروا مكان سكنهم بسبب الحرب، إذ ذكر %58 منهم أنهم 
كانوا يتعرضون لخطر مباشر، في حين ذكر %40 منهم أنهم فقدوا أحد األقرباء، وذكر %61 منهم أنهم عانوا 
كثيًرا بسبب ضوضاء الحرب. وأظهر ذلك التحليل أن أكثر من نصف الطالب، أي %53 منهم يعانون اضطراب 
ما بعد الصدمة على األرجح، بينما %62 منهم يعانون الغضب ألتفه األمور ما يتسبب بوقوع مشكالت، 
وأعلن نحو %46 أن صحتهم العامة بخير أو أنها أصبحت أسوأ، في حين ذكر %61 منهم أنهم يعانون مشكالت 

حادة أو متوسطة الحدة بالنسبة إلى الصحة العقلية.

وهذا بدوره كان له أثر رجعي بالغ السلبية على العملية التعليمية وحصيلتها، تضاف إلى كل تلك اآلثار 
التدميرية للواقع التعليمي في سورية اليوم، التي تستند إلى مخرجات ترتبط باملستفيد املباشر »الطالب« 
من هذه العملية وأهدافها، بوصفها نتيجة ّدالة ومؤشًرا قياسًيا، ومخرجات واضحة لها من النواحي الكمية 

والنوعية، واألفقية والعمودية.

مناطق خارج سيطرة النظام السوري. 2

وهي مناطق تواجد القوى املناوئة للنظام بتصنيفاتها املتعددة تحت مسميات املعارضة. كانت هذه 
زة عليها؛ حيث 

ّ
املناطق األكثر تضرًرا في نتيجة طبيعية لألعمال الحربية العنيفة، والهجمات العسكرية املرك

ل الواقع التعليمي في هذه املناطق الفاقد األكبر واألكثر تضرًرا وتأثًرا بالحرب السورية الدائرة.
ّ
شك

)46( - أثر الحرب على أطفال سوريا، جامعة كامبردج، ربى خدام الجامع )مترجمة(، موقع تلفزيون سوريا، 2020.
https://bit.ly/2VIKnDv.

https://bit.ly/2VIKnDv
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وهي نتيجة متأتية من واقعين مّرين:

أولهما، أنها منبثقة مباشرة من واقع تعليمي مهّمش قبل الحرب، هو نفسه واقع التعليم التابع للنظام 
في سورية عموًما، يضاف إليه أن هذه املناطق كانت تعد قبل الثورة من املناطق املنسية واملهملة بصورة 

متعّمدة من جانب النظام السوري، األمر الذي كان سبًبا من أسباب الثورة في 2011. 

أنها املناطق األساس في الحرب املدمرة من جانب النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران  وثانيهما، 
فته من دمار وتدمير 

ّ
واملليشيات التابعة لها، ومن ثم كانت مسرح الصراع والعمليات الحربية األساس، وما خل

ممّنهج لكل مقومات الحياة فيها.

ا إلى ذلك آثار كل 
ً
ومن ثم ينسحب عليها تحليل الواقع التعليمي في مناطق سيطرة النظام السوري، مضاف

هذه العوامل التدميرية. إذ أكدت األمم املتحدة وقوع حوالى 700 هجوم على منشآت التعليم وطواقمه في 
سورية منذ بدء التحقق من االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال. وجرى تأكيد 52 هجوًما عام 2020، وأصبحت 
واحدة من كل ثالث مدارس في داخل سورية غير صالحة لالستخدام ألنها تعرضت للدمار أو للضرر أو ألنها 
ستخدم ألغراض عسكرية. أما األطفال القادرون على االلتحاق باملدارس يتعلمون في الغالب في صفوف 

ُ
ت

دراسية مكتظة، وفي مباٍن ال تحتوي على ما يكفي من املياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو 
التهوية)47(.

في التعليم األسا�سي أظهر تقييم مخرجات التعليم في إدلب أن %59 من طالب الصف السادس، و52 % 
من طالب الصف السابع، و35 % من طالب 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 طالب الصف 

الثالث يمكنهم القراءة وأداء مهمات أساس في الرياضيات من مستوى الصف املماثل.)48(

 عسكرية شرسة شنتها قوات النظام 
ً
و كانت محافظة إدلب وأريافها وأرياف حلب قد شهدت حملة

واملليشيات املوالية له، إلى جانب القصف العنيف الذي استهدف املراكز واملرافق العامة ومنازل املدنيين، 
ما ساهم بصورة رئيسة في تراجع الواقع التعليمي في املنطقة في ظل تدهور األوضاع املعيشية واألمنية، 

وتزامنت انطالقة العام الدرا�سي 2019 مع توقف الدعم األوروبي من منظمة كمونكس.

ويشير مصطفى الحاج علي مدير دائرة اإلعالم في تربية إدلب إلى أن »الواقع التعليمي مزٍر جًدا لنزوح نحو 
200 ألف طالب من املجمعات الجنوبية، وأحدثت مديرية التربية والتعليم في إدلب مجمًعا باسم الدانا 
نظًرا إلى استيعاب الطالب النازحين مع ذويهم في املدارس؛ حيث خرجت 350 مدرسة عن الخدمة من أصل 

)47( - عشر سنوات من الحرب في سوريا، وأكثر من نصف األطفال ال يزالون محرومين من التعليم، مهند هادي، تيد شيبان، 2021، يونيسف 
لكل طفل.

https://uni.cf/3fPG2G5.

)48( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO.

https://uni.cf/3fPG2G5
https://bit.ly/3fOdXyO
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1190 مدرسة نتيجة القصف العنيف الذي أدى إلى دمارها«، وجرى إبالغ مديرية التربية في إدلب أن املنحة 
األوروبية من منظمة كمونكس توقفت ما زاد األمر سوًءا، وأثر في العملية التربوية في املنطقة، وحل بكارثة 
على القطاع التعليمي«. وأشار معاون مدير التربية في محافظة حلب صالح الدين إلى »توقف الدعم عن 
غالبية املدارس من منظمتي مناهل وكمونكس، إذ بدأ العام الدرا�سي بصورة تطوعية ما أنذر بكارثة تعليمية 
في مناطق حلب، ومع انقطاع رواتب املعلمين سيبحثون عن فرص عمل أخرى وستبقى املدارس من دون 

معلمين، األمر الذي سيشكل كارثة إضافية  وسيؤدي إلى تسرب أعداد كبيرة من الطالب من املدرسة«.

وأشار إلى أنه ال توجد كتب مدرسية كافية، ويعد الكتاب أحد أعمدة العمل التعليمي التربوي وال يمكن 
إجراء أي نشاط مدر�سي أو تعليمي من دونه.

وتواجه مديرية التربية والتعليم في حلب ازدحاًما كبيًرا في أعداد الطلبة مع نزوح آالف األسر من حماة 
وريف إدلب الجنوبي إلى املنطقة، حيث يقيم النازحون في 25 مدرسة من غير املمكن إخراجهم منها في ظل 

األوضاع املعيشية السيئة، ولذلك فإن الصفوف غير كافية الستيعاب الطلبة«)49(.

وهناك في شمال غرب سورية أكثر من 5.1 مليون طفل محرومين من حقهم في التعلم، حيث 51 % من 
 تتطلب جهًدا عضلًيا وتشكل 

ً
األطفال خارج املدرسة يعملون ملساعدة أسرهم، 9 % منهم يمتهنون أعماال

 تتطلب جهًدا عضلًيا من دون وجود خطر على حياتهم، و43 
ً

خطًرا على حياتهم، و%56 منهم يمتهنون أعماال
% من الطالب تغيبوا بسبب املرض، و%56 منهم ال يملكون كتًبا مدرسية)50(.

ونتيجة لكل ما سبق ذكره، وبعد عقد كامل من الحرب املدّمرة والطاحنة التي شنها النظام السوري على 
معارضيه، وتضاؤل حجم ونوعية املقومات األساس للعملية التعليمية، والتأثير السلبي للعوامل املجتمعية 
في املستويات كافة وعلى مجمل املنظومة التعليمية نتيجة ظروف الحرب واألزمات املتتالية وغيرها من 
الظروف الصعبة والواقع األليم في سورية، يواصل الواقع التعليمي من خالل الطالب دفع فاتورة الحرب 
ح النظام التعليمي الذي يعاني اليوم نتيجة الضربات املتتالية من اإلجهاد 

ّ
وأثمانها الكبيرة  نتيجة ارتهان وترن

الحاّد والعميق أفقًيا وعمودًيا، وكًما ونوًعا وفق جميع املؤشرات واملقاييس، وبسبب ظروف الحرب والتدمير 
والتهجير والتشرد، وشح امليزانيات واملخصصات املالية، وسوء التخطيط واإلدارة، والفساد، والتفكك 
قة بالعملية التربوية والتعليمية، وعدم القدرة على تقديم خدمات 

ّ
والتشرذم في كافة املستويات املتعل

تعليمية وتربوية وإرشادية نوعية وسليمة ومستدامة ملاليين األطفال – الطالب في سورية.

)49( - التعليم في سوريا- ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها.
https://bit.ly/3iuW1uS.

)50( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO.

https://bit.ly/3iuW1uS
https://bit.ly/3fOdXyO
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تدني مخرجات التعليمد. 

لقد كان واضًحا من خالل كل التحليالت واالستنتاجات املستقاة من واقع وظروف املجتمع السوري، 
خصوًصا في ظل أزمات ممتدة وحرب وصراعات طويلة وعنيفة، واملبنية على شهادات وتقارير عدة وعلى 
مؤشرات ونتائج ملموسة على األرض، فقدان كل تلك املقومات واألسس لبناء منظومة تعليمية تضم 
عمليات وبرامج قويمة وصحيحة، إضافة إلى عدم القدرة على اإليفاء بكل متطلبات عملية التعليم ومراحلها، 
 إلى تحقيق أهدافها ونتائجها ومخرجاتها الصحيحة. إن مخرجات التعليم املقصودة ترتبط بالقدرات 

ً
وصوال

واملهارات والتفكير النقدي وتعلم قيم الحرية والديمقراطية واملواطنة الصحيحة، من جانب الطالب وأيًضا 
من جانب ممار�سي العلمية التعليمية من كوادر ومعلمين ومؤسسات إضافة إلى العاملن في القطاعات 

التربوية والتعليمية ذات الِصلة، وأيًضا ترتبط هذه املخرجات)51( باآلتِي:

أ-املعرفة والفهم:

تطبيق املعرفة العلمية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا املختلفة )مثل علم األحياء، الكيمياء، . 1
الفيزياء، علوم األرض، الحاسوب......(.

املناقشة والتأمل في مكونات العلم وطبيعته وإظهار عالقة ذلك بالبحث العلمي والتربية.. 2

توظيف خصائص طبيعة العلم على مناهج العلوم في املدارس.. 3

ب- املهارات العقلية والذهنية:

ممارسة املهارات العقلية العليا من خالل تقييم املراجع والتصاميم العلمية بنقد وإبداع من أجل . 4
تزويد أفضل أداء للممارسة في عملية التعليم والتعلم في مختلف امليادين.

ج- املهارات املهنية:

ممارسة عمليات العلم األساس والتكاملية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا املختلفة في صفوف . 5
العلوم واملختبرات وامليدان.

تصميم الدروس والتخطيط الفّعال الذي يعكس توظيف طرائق عدة في التدريس والتقييم تتالءم . 6
مع مادة العلوم والتكنولوجيا.

توفير بيئة تعليمية آمنه وتمتاز بالتحدي و توظف طرائق تدريس متنوعة وتعكس حاجة املتعلمين.. 7

إعداد وتصميم وتطبيق نشاطات وتجارب علمية استقصائية في غرفة الصف أو املختبرات أو . 8
امليدان.

توظيف التكنولوجيا بفاعلية من أجل تعزيز التعليم في صفوف العلوم والتكنولوجيا.. 9

)51(  - انظر: مخرجات التعلم املقصودة
)un-uces.org(

https://un-uces.org/index.php/2013-05-05-11-07-52
https://un-uces.org/index.php/2013-05-05-11-07-52
https://un-uces.org/index.php/2013-05-05-11-07-52
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د- املهارات التحولية/ العامة:

إنتاج الطلبة مواد علمية مختلفة تعكس التطور ومواكبة التكنولوجيا والتقدم العلمي.. 10

االتصال والتواصل بفاعلية بصورة فردية أو جماعية.. 11

هـ- االتجاهات والقيم:

إظهار مسؤولية شخصية تجاه املهنة من خالل املشاركة في النشاطات املجتمعية للمهنة وتطوير . 12
عبارات شخصية نحو فلسفة التدريس ترتكز على أفضل فهم ملمارسة عملية التدريس.

إظهار االلتزام بأخالقيات املهنة عملًيا)52(.. 13

وعليه، ملعرفة مخرجات التعليم في سورية في ظل عقد كامل من الحرب واالضطرابات واألزمات املتتالية 
والفاقد الكبير فيها، يجب االستناد إلى تحليل يظهر الواقع الفعلي للعملية التعليمية عبر مخرجاتها ومدى 
ارتباطها باملدخالت األساس، ومقومات العملية التعليمية من طالب وكوادر وقائمين على العملية التربوية 
وإدارتها، والشروط الفنية والتقنية واملعرفية واملهارات التي تتضمنها، والبنى األساس واملرافق واملنشآت، 
املستخدمة  والتقنيات  واألدوات،  واألساليب،  البرامج  وماهية  التعليمي  الواقع  وظروف  والتجهيزات، 

وتوظيفها.

إن مناهج التعليم األيديولوجي تمارس إقصاًء مزدوًجا منذ البداية، إقصاًء لإلمكانية املعرفية التي ال تنفتُح 
 بالتجربة والبحث والسؤال، ويشكل الخطأ الجزء الفّعال من تاريخ تطورها، وإقصاًء لآلخر الذي يحمل 

ّ
إال

حقيقة مغايرة تهدد سلًفا أنساقها املعرفية، ولهذا فإن عمليتي االختزال والتعميم التي تنتهجها األيديولوجيا 
تبقي العقل خارجها، وتضفي عقالنية مزّيفة على محتوى تغذي الجانب العميق منه نزعة تعصبّية متسلطة. 
وفي سورية وخالل العقود السابقة األخيرة، وعلى الرغم من انتشار التعليم وتوسعه أفقًيا، ظلَّ املجتمع 
ا ومنقسًما على نفسه، وظلَّ العنف والتطرف وإمكانات النزاع كامنة في ثنايا املجتمع، تنفجر 

ً
السوري هش

وتخمد، حتى انفجرت االنفجار الكبير عام 2011، وأدت إلى كارثة إنسانية وحضارية غير مسبوقة في التاريخ 
املعاصر)53(.

هذه املفارقة وضعت النظم واملؤسسات التربوية والتعليمية تحت السؤال، بوصفها األساس الذي ينهض 
عليه املجتمع الحديث، إذ أن هذه النظم واملؤسسات كانت من األسباب الخافية وغير املباشرة في تعزيز 

النزاع واستمراره.

وفي الواقع فقد عمل النظام السوري على االستثمار في مبدأ إلزامية التعليم واحتكار املناهج والسياسات 
في إطار  القومية والسياسية والدينية وفق رؤيته ومصالحه،  لتكوين هوية األفراد  التعليمية والتربوية 

)52( - مخرجات التعلم املقصودة، الكلية الجامعية للعلوم التربوية – دائرة العلوم والتكنولوجيا 2014.
https://bit.ly/3zhJ11B.

)53(  - انظر: التعليم األيديولوجي ومناهج اإلقصاء في سوريا، نوار عقل، موقع صور، 23/8/202.
https://bit.ly/3iywn8B

https://bit.ly/3zhJ11B
https://bit.ly/3iywn8B
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 لخدمة هذه الرؤية وتلك املصالح. ولقد هدفت املناهج 
ً

أيديولوجي عقائدي يسعى إلى تسخير املجتمع كامال
التعليمية في سورية إلى إعادة تشكيل مجتمع من لون واحد، قومًيا بوصفه جزًءا من األمة العربية، ودينًيا 

بوصفه مجتمًعا مسلًما وجزًءا من األمة اإلسالمية.

إضافة إلى وجود مناهج مختلفة ومنحازة في مناطق النفوذ املختلفة على أرض الواقع في مناطق سيطرة 
نظام األسد، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطّية )قسد(، ومناطق سيطرة قوات املعارضة املدعومة 

عتمد مناهج دراسّية مختلفة فيما تبقى من مدارس سورية)54(.
ُ
تركًيا، وفي كّل منطقة من هذه املناطق ت

وبحسب تقرير نشرته اليونيسف عام 2019، هناك 40 % من البنية التحتّية للمدارس في سورية تعّرضت 
للضرر أو الدمار، وأكثر من ثلث األطفال السوريين متسربون من الدراسة، كما إن هناكوحوالى 1.3 مليون 
طفل يواجهون خطر التسرب من املدرسة، وواحًدا من كل ثمانية أطفال في كّل صف درا�سي بحاجة إلى دعم 

م الفّعال)55(.
ّ
نف�سي أو اجتماعي لتحقيق التعل

ل فاقًدا تعليمًيا خارج نطاق الحسابات التعليمية والتحليل االستقصائي من أجل 
ّ
شك

ُ
وهذه النسب ت

تقييم وضعية مخرجات العملية التعليمية في سورية.

عالوة على ذلك، تحاول الجهات التي تقتسم السيطرة على سورية تسييس العملية التعليمية والتربوية 
بصورة ممنهجة تخدم في الدرجة األولى مصالح هذا الحزب أو التيار بكل توجهاته)56(.

ل فاقًدا تعليمًيا آخر يقع خارج 
ّ
وهي بهذا الشكل ال تخدم العملية التعليمية بحد ذاتها، وهذا أيًضا ُيشك

حسابات املخرجات الحقيقية من وراء عملية تعليمية، يجب أن تتمتع بالشروط واملعايير الصحيحة لقيامها 
وبنائها.

لقد حرمت الحرب نحو ثالثة ماليين طفل سوري من التعليم، من بينهم 800 ألف الجئ في دول الجوار، 
درت أضرار قطاع التربية بأكثر من 250 مليار ليرة سورية، من ضمنها 7400 مدرسة 

ُ
وفًقا لليونيسف، فيما ق

ُدمرت أو خرجت عن الخدمة، وخالل سنوات الحرب استخدمت نحو 1900 مدرسة مراكز إليواء األسر 
النازحة، فيما تحول بعضها إلى مقرات عسكرية لالستخدامات الحربية)57(.

وأدى نزوح مئات آالف الطالب إلى بعض املحافظات إلى تحميل مدارسها أعداًدا تفوق طاقتها االستيعابية، 

)54( - انظر: التعليم األيديولوجي ومناهج اإلقصاء في سوريا، نوار عقل، موقع صور، 23/8/202.
https://bit.ly/3iywn8B.

)55( - التعليم في سوريا- ما لم يقِض عليه القصف تخّربه املناهج، موقع رصيف22. 15/4/2021.
https://bit.ly/37sVOSr.

)56( - التعليم في سوريا- ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها، موقع نون بوست، حسين الخطيب، 2019،
https://bit.ly/3iuW1uS.

)57(  - انظر: التعليم األيديولوجي ومناهج اإلقصاء في سوريا، نوار عقل، موقع صور، 23/8/202.
https://bit.ly/3iywn8B

https://bit.ly/3iywn8B
https://bit.ly/37sVOSr
https://bit.ly/3iuW1uS
https://bit.ly/3iywn8B
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فباتت بعض الصفوف املجهزة الستيعاب 25 طالًبا تستقبل نحو أربعين أو خمسين، كما أجبرت ظروف 
النزوح وتدهور الوضع االقتصادي آالف الطالب على العمل والتسول خالل مراحل الدراسة، ليتمكنوا 
من متابعة تعليمهم وإعالة أسرهم املعدمة، ما أدى إلى تراجع مستواهم العلمي واملعرفي، ليصبحوا عرضة 
للرسوب املتكرر. ونتيجة لواقع العملية التعليمية نجد اليوم طالًبا تجاوزوا املرحلة االبتدائية ال يجيدون 
القراءة أو الكتابة جيًدا، ويعجزون عن حل مسائل حسابية بسيطة، فيما نجد تدنًيا كبيًرا في مستوى اللغات 
األجنبية عند أغلبهم، ما يضطرهم فيما بعد لتعلمها من جديد عبر املعاهد الخاصة. وبالنظر إلى الظروف 
السابقة بات من الصعب على معظم الطالب النجاح من دون االستعانة بدورات متابعة وتقوية لجميع 

املواد، وهو واقع جعل معايير النجاح والتفوق حكًرا على األثرياء فقط)58(.

وقد انخفض عدد الطالب امللتحقين باملدارس في سورية باطراد ومسايرة الرتفاع حدة القتال وشدة 
2010 إلى 3،7 مليون، بخسارة مليوني طالب، وبدأ  النزوح واللجوء ليتراجع من 5،7 مليون طالب في 
انخفاض عدد الطالب امللتحقين باملدارس في سورية في العام الدرا�سي 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 بعام )59(2010.

وأشار أحدث التقارير في سورية وهو تقرير صادر عن وحدة تنسيق الدعم )ACU( في اإلصدار السادس، 
)املدارس في سورية( إلى أن عدد الطالب ضمن املدارس العاملة في اإلصدار الحالي من تقرير املدارس في 
سورية )العام الدرا�سي -2020 2021( بلغ )853,719( طالًبا، تبين أن 63 % منهم تغيبوا في وقت سابق عن 

املدرسة ألسباب مختلفة.

سورية، أظهرت نتائج الدراسة وجود أعلى نسبة لألطفال خارج املدرسة في محافظة  غرب  شمال  في 
ل األطفال خارج املدرسة 68 % من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 18 سنة، وبلغت 

ّ
إدلب، حيث شك

نسبة األطفال خارج املدرسة 67 % من ريف حلب الشمالي، وبلغت نسبة األطفال خارج املدرسة 65 % في 
ز العدد األكبر من األطفال خارج املدرسة في املناطق التي يتواجد فيها عدد كبير 

ّ
منطقة عفرين، ويالحظ ترك

من النازحين.

في شمال شرق سورية، أظهرت نتائج الدراسة تواجد أعلى نسبة لألطفال خارج املدرسة في محافظة 
ل األطفال خارج املدرسة 65 % من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 18 سنة، وبلغت 

ّ
الرقة، حيث شك

نسبة األطفال خارج املدرسة في محافظة دير الزور 64 %، وبلغت نسبتهم في محافظة الحسكة 59 %، 
وبلغت نسبتهم في ريف حلب الشرقي 58 %، وبلغت نسبتهم في رأس العين وتل أبيض 54%.

)58( - انظر: التعليم األيديولوجي ومناهج اإلقصاء في سوريا، نوار عقل، موقع صور، 23/8/202.
https://bit.ly/3iywn8B

)59( - تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO.

https://bit.ly/3iywn8B
https://bit.ly/3fOdXyO
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وتزايد عدد األطفال املعاقين في سورية نتيجة ظروف الحرب، حيث ُيصاب األطفال نتيجة القصف أو 
انفجار األلغام، ما يسبب أحد أنواع اإلعاقة لديهم، وتبّين من حال الّدراسة أن %23 )770 مدرسة( فقط 
من املدارس العاملة التي شملها التقييم تحتوي على أطفال معاقين، فيما ال تحتوي 77 % )2570 مدرسة( 

من املدارس على أطفال معوقين.

وأظهرت نتائج الّدراسة أن %3 )100 مدرسة( فقط من املدارس العاملة التي شملها التقييم مجّهزة 
الستقبال األطفال املعاقين، فيما كان %97 )3,240 مدرسة( غير مجّهزة الستقبال األطفال املعاقين، وذلك 

ا ضمن %23 من املدارس العاملة املقّيمة.
ً
بالرغم من تواجد 3,516 طالًبا معاق

قّدمت 12 % )400 مدرسة( فقط من مجموع املدارس العاملة التي شملها التقييم خدمات الدعم 
قّدم هذه الخدمات في 88% )2,940 

ُ
النف�سي االجتماعي خالل العام الدرا�سي 2019 - 2020، فيما لم ت

مدرسة( من املدارس.

قّيمة تواجد فيها مختّصون 
ُ
وتبّين نتائج الدراسة أّن %1 )31 مدرسة( فقط من مجموع املدارس العاملة امل

بالتعامل مع الطالب الذين يعانون إعاقة، حيث وجود هؤالء املختّصون ضمن 28 مدرسة في محافظة إدلب، 
وضمن مدرستين في ريف حلب الشمالي، وضمن مدرسة واحدة في محافظة الرقة، ولم يوجد مختّصون 

للتعامل مع األطفال املعاقين ضمن %99 )3,309 مدرسة( من املدارس العاملة املقّيمة.

وتشير اإلحصاءات إلى أن 28 % )615 مدرسة( فقط من املدريرن تلقوا تدريبات في مجال إدارة املدرسة 
في زمن الكوارث، فيما لم يتلق 72 % )1,589 مديًرا( أي دورات في هذا املجال.

وقد تعّرضت مدارس كثيرة للقصف أو ُدّمرت نتيجة استعمالها ألغراض غير تعليمية أو إهمالها بعد 
اندالع الحرب في سورية، ونظًرا إلى وجود عدد كبير من املهّجرين في شمال سورية ُيضطر الطالب والكوادر 

التدريسية الستعمال بعض املدارس املدمرة جزئًيا)60(.

وعلى هذا نرى أن أغلب مقّومات بناء عملية تعليمية عبر مدخالتها غير متوفرة، ما يجعل مخرجات العملية 
التعليمية ضعيفة وهزيلة كما أشارت جميع التقارير والدراسات من الناحية الكمية والنوعية والجودة وفق 
مؤشرات ومقاييس ّدالة بناًء على األسس واملقومات التي ذكرناها في مقدمة الفقرة لتكون مخرجات التعليم 

صحيحة وبّناءة ضمن شروط ومعايير العمل التربوي والتعليمي.

فال ينفصل واقع التعليم عن الُحطام السورّي العام، ولكنه األعظم خطًرا واألكثر دواًما في آثار الحرب 
، لكن آثارها ونتائجها الكارثية ستظهر لعقود قادمة كما يحصل 

ً
 أم آجال

ً
دّمرة؛ فالحرب ستنتهي عاجال

ُ
امل

دوًما في كل الحروب التي تمزق املجتمع والدولة)61(.

)60( - املدارس في سوريا، وحدة تنسيق الدعم، نيسان/ أبريل 2021.
https://bit.ly/3FfHTPr 

)61( - التعليم ضحية أخرى للحرب في سوريا، ريان شاهين، صالون سوريا، 11/7/2018.
https://bit.ly/3sHQLYg.

https://bit.ly/3FfHTPr
https://bit.ly/3sHQLYg
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يجري استغالل التعليم بوصفه منظومة لخدمة أيديولوجيات النظام وبعض الفرقاء اآلخرين في مناطق 
ح العملية التعليمية بّرمتها في ظل كثرة املناهج التابعة واملسيسة وتشرذمها، وعدم 

ّ
سيطرة كل منهم، وتترن

ربطها باملجتمع وحاجاته والعلم واملعرفة وبناء املهارات والقدرات وغياب كل مقومات وحاجات ومستلزمات 
وضرورات العملية التعليمية التي ال تتوفر في بعض املناطق حتى بالحد األدنى لها، ومع خروج أغلبية املنشآت 
عن الخدمة، وبقاء بعض املنشآت بالحد األدنى من شروطها الفنية والتعليمية والخدمية في داخل الخدمة، 
ومع الحرمان من التعليم، والتسّرب، وفاقد التمدرس وتواصله، والظروف االجتماعية واالقتصادية السيئة، 
وظروف الحرب والصراع وآثارها الوخيمة على الصحة النفسية واالجتماعية والعقلية املتدهورة، واإلعاقات 
املتعددة، والنقص الحاّد في عدد الكوادر املدرسية واملعلمين، وعدم توفر مقومات األهلية والتخصص 
لكثير من الكوادر واملعلمين، وفي ظل غياب كامل للسياسات والبرامج والتخطيط والخطط واالستراتيجية 
املرتجل مجملها، وغياب عمليتي التقييم والتقويم املناهجي والتعليمي في داخل املدارس واملديريات والدوائر 
التابعة لها، وفي مراكز صناعة القرار والتحكم، وكثير من الجوانب األخرى التي أظهرتها الشهادات والدراسات 
امليدانية، واستندت إلى التقارير األممية والدولية واإلقليمية واملحلية،التي بمجملها تشير إلى تدني مخرجات 
العملية التعليمية في سورية حتىتكاد تكون خارج كل الحسابات واملعايير والتقييمات والتصنيفات الدولية 
ملعايير التعليم ونوعيته وجودته، الذي خرج اليوم حتى عن ذيل الترتيب والتصنيف العالمي في ظل صراع 

 من الزمن.
ً

ممتد، وحرب مستعرة ومستمرة ملا يقارب عقًدا كامال

وعليه فهناك أهمية وطنية لتصميم استراتيجية تعليمية جديدة يكتسب الطلبة السوريون فيها قيًما 
مناقضة لقيم الشمولية االستبدادية، وأهمية الرتباط املناهج التعليمية بثقافة املجتمع وهويته، فتكون 
عد جانًبا من جوانب السيادة الوطنية السورية، ومن خاللها يجري تكوين الشخصية 

ّ
مصدر قوته، بل ت

السورية اجتماعًيا وثقافًيا وعلمًيا وروحًيا ونفسًيا، وتستثمر بفاعلية لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية 
والعدالة)62(.

)62( - أوجه أدلجة التعليم السوري، طالل املصطفى، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 25/8/202.
https://bit.ly/2Xe3ciU.

https://bit.ly/2Xe3ciU
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ا- محددات النهوض بالتعليم السوري
ً
ثالث

يختلف نسبًيا الحديث عن التعليم في الظروف الطبيعية عنه في الظروف االستثنائية وظروف الحرب 
وما تجّره من أزمات وويالت ومآٍس، مع فقدان أبسط مقومات وأسس قيام منظومة تعليمية سليمة 

واستمرارها. وفق ُمحددات نهوضها، وهذا �سيء بدهي.

كما أن البحث في واقع التعليم السوري أظهر أن املنظومة التعليمة هي امتداد ملجموعة أزمات وحروب 
عصفت بسورية منذ انقالب األسد األب عام 1970 وحتى اليوم، وسيطرة حزب البعث الحاكم على مقاليد 

السلطة واملجتمع والدولة.

عقائدية  توّجهات  ومخرجاته ملصلحة  وأهدافه  وعملياته  التعليم  واستغالل  تطويع  لجهة  خصوًصا 
وأيديولوجية، وسياسات ومصالح ضّيقة للنظام السوري.

ت الهيمنة املطلقة على قطاع التعليم في سلطة البعث عبر سمتين أساس، هما: التسييس والعسكرة، 
ّ
تجل

وساهمت السمتان في إفقاد التعليم من مضامينه وأهدافه الحيوية في الحداثة والتطوير، ومحاربة مكامن 
في  التعليم من خارجه  املفروضة على حقل  القسرية  السياسات  تلك  وانعكست  املجتمع،  في  التخلف 
مدخالت التعليم وصوره العامة كلها، وتالًيا في مخرجاته ووظائفه االجتماعية والنفعية، وجعلته محكوًما 
باألطر السياسية الراهنة، بما يترتب عليها من عالقات ذات طبيعة مافيوية. ولم يقتصر تدخل السياسة 
بفجاجتها وضيقها في حقل التعليم، على الجانب التربوي العقائدي، بل تعّداه إلى مجمل العملية التعليمية، 
وخضوع التعليم لألسر األيديولوجي من ناحية، والسطوة األمنية املتمثلة في عسكرته، ما أبقاه في حدود 
اجترار املعلومة غير القابلة للصرف في مجاالت الحياة، وانتزع منه شرطه التطويري املحمول على حرية 
اإلبداع بمجاليه العلمي واألدبي. وفي هذا املناخ، كان بدهًيا أن يؤدي تحطيم جوهر العملية التعليمية إلى 
انكفاء القيمة العليا للعلم والتعليم وتراجعها في املجتمع، وهو أمر يمكن إحالة أسبابه إضافة إلى مآالت 
سياقه املوضوعي املباشر، إلى الدوافع القصدية التي حكمتها الرغبة في تهشيم املنطق، وإلغاء آليات التفكير 

الحّر)63(.

وأظهرت أغلب الدراسات والتقارير الدولية واملحلية ضعف املؤشرات النوعية ومستوى الجودة، بحسب 
معايير ومقاييس التصنيفات العاملية لجودة التعليم ونوعيته، ومؤشراته الّدالة عليه عموًما، ولم تكن 
املؤشرات الكمية ذات قيمة داللية كبيرة حتى في ظروف ما قبل حرب 2011. على سبيل املثال، زادت مدارس 
التعليم األسا�سي بمرحلتيه خالل عشر سنوات )2000، 2010( من 11482 مدرسة إلى 17120 مدرسة، 
وهو رقم يتناسب مع نسب النمو السكاني عموًما، واقتربت النسب الرسمية املعلنة من 94 % للمسجلين في 
التعليم األسا�سي، غير أن مؤشرات جودة التعليم أخرجت سورية من مضمار السباق لعام 2017 ووضعتها 

)63( - انظر: التعليم في سورية بين التسييس والعسكرة، وجيه حداد، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018.
https://bit.ly/3iv5rq4.

https://bit.ly/3iv5rq4
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خارج التصنيف مع السودان والصومال والعراق واليمن؛)64( خصوًصا في ظل حرب شرسة انتهجها النظام 
بعد عام 2011، وكانت نتائجها الكارثية قد طالت البنية املجتمعية ككل، وفي كافة املستويات والُصعد، 
ا عضوًيا بهذه الظروف وبالبنية املجتمعية ومحدداتها في املستوى 

ً
ومنها التعليم وبنيته، الذي يرتبط ارتباط

االجتماعي واالقتصادي والسيا�سي والثقافي.. إلخ، لجهة اهتزازها العنيف وعدم استقرارها والحًقا تدميرها، 
األمر الذي دمر بدوره كل الحوامل التي من املفترض أن تقوم عليها عملية تعليمية طبيعية، إذ أفضت الحرب  
إلى انهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عدد الكادر التدري�سي املؤهل، وانعدام حوافز العملية التعليمية، 
وضبابية أهدافها، إضافة إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين املؤهلين للدراسة حالًيا، وسيضع 
مصير جيل كامل في مهب املجهول. وهنا تصبح كارثة التعليم 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.)65(

رها، ويستند إلى عملية 
ّ
يحتاج التعليم إضافة إلى توافر كل هذه املقّومات واألسس إلى استقرارها أو توف

تنموية ُمرافقة تطال بنيتها، وهذا ما لم يكن متوفًرا بحصيلة صراع طويل امتد أكثر من عقد من الزمن منذ 
2011 وحتى اليوم، وما ستتركه من آثار تدميرية على الجيل الحالي والقادم، وعلى مستقبل سورية.

فال ينفصل واقع التعليم عن الُحطام السوري العام، ولكنه األعظم خطًرا واألكثر دواًما في آثار الحرب 
، لكن آثارها ونتائجها الكارثية ستظهر لعقود قادمة كما يحصل دوًما 

ً
 أم آجال

ً
دّمرة. فالحرب ستنتهي عاجال

ُ
امل

في كل الحروب التي تمّزق املجتمع والدولة)66(.

وهذا يقودنا إلى الحديث عن محددات النهوض بالتعليم، حيث ُيمكن أن ُيشار إليها بالظروف االجتماعية 
والنفسية واالقتصادية والسياسية والثقافية، واملعرفية والعلمية إلخ، التي يعيش أفراد املجتمع ضمنها 
ا معنيين بها: 

ً
– خصوًصا املعني بالعملية التعليمية والتربوية بصورة مباشرة وغير مباشرة، بصفتهم أطراف

)الطالب وذويهم، املعلمون، املدرسة وما يرتبط بها من كوادر وإدارات ومؤسسات ذات ِصلة( - ومنها:

- تحديد األهداف والغايات ألطراف عملية التعليم واملجتمع ككل، التي ترتبط بفلسفة تعليم نوعي، 
ورؤيته وخططه وسياساته واستراتيجياته التعليمية.

- الغايات التي نسعى إلى الحصول عليها بوصفها حصيلة لعملية تعليمية كمية ونوعية وذات جودة، وفق 
مناهج وطرق تربوية حديثة وعصرية.

والبيئية،  واالجتماعية،  واملعيشية،  )االقتصادية  التعليمية  بالعملية  حيطة 
ُ
امل املتعددة  الظروف   -

)64( - املرجع السابق

)65( - انظر: تشخيص الدمار املجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم االجتماعي.
https://bit.ly/3fOdXyO

)66( - التعليم ضحية أخرى للحرب في سوريا، ريان شاهين، صالون سوريا، 11/7/2018.
https://bit.ly/3sHQLYg

https://bit.ly/3fOdXyO
https://bit.ly/3sHQLYg
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والسكانية، والوضع السيا�سي، واالستقرار...( وحالة االستدامة. 

ين املهارات والقدرات، واملعارف العلمية، والذهنية والسلوكية، بوصفها حصيلة ذاتية 
ّ
- ارتباطها بتمك

للمتعلمين تنعكس على املجتمع وإنتاجيته عموًما.

- توافر اإلمكانيات املادية املتكاملة من أبنيه وأثاث وأسس وتجهيزات ومستلزمات وأدوات ووسائل دراسية 
مناسبة، وأجهزة وتكنولوجيا حديثة.

- الكفاءات البشرية املؤهلة في التربية والتعليم واإلرشاد واإلدارة والتخطيط، ووضع املناهج وعمليات 
التقييم والتقويم املنهجية، ومدى ارتباطها باالستقرار وإشباع االحتياجات الفردية والجماعية واملجتمعية 
والتنمية، ال بظروف الحرب والصراع الدائر بين أطراف محلية وإقليمية ودولية عدة، واملصالح املرتبطة بها 
منذ أكثر من عقد من الزمن في سورية، التي دمّرت كل �سيء بدًءا من اإلنسان إلى كل ما يمكن أن تقوم عليها 

منظومة تعليمية قويمة- كما فّندناها في املحاور السابقة.

استجابة إلى التنمية الذاتية واملجتمعيةأ. 

نستطيع القول إن أهداف ونتائج ومخرجات التعليم بوصفه عملية ُمنتجة، من املفترض أن تأتي استجابة 
إلى تحقيق التنمية الذاتية – الفردية والجماعية لألطراف املعنية بها من كافة النواحي واملجاالت بوصفها 
رأس مال بشري مهم، خصوًصا الطالب، من ناحية بناء القدرات واملعارف واملهارات والقيم؛ مدخالت ونتائج.

ق بتحقيق مقومات االستجابة إلى قيام تنمية مجتمعية على الصعيد االجتماعي واالقتصادي 
ّ
وأيًضا تتعل

والثقافي والسيا�سي باملعنى الوطني، لتعميق مفهوم التشاركية والعمل الجماعي واملشترك، والديمقراطية 
وقيم االنتماء واملواطنة واإلنسانية والحّريات وممارستها، وغيرها.. بوصفها مخرجات وحصيلة نهائية.

ا، بحسب البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة عام 
ً
فالتعليم الجيد هو أحد األهداف اإلنمائية البالغة 17 هدف

2015، ومن هنا تبرز أهميته ومدى حاجة الشعوب واملجتمعات إليه.

إن التعليم، وخصوًصا النوعي -كما أشرنا إليه سابًقا- هو أحد أهم ركائز التنمية، وبوابة قيام عملية 
تنموية حقيقية مستمرة وشاملة، تستجيب إلى متطلبات تحقيق االستدامة وبناء مجتمع قوي ومحّصن، 

وازدهاره على كافة الصعد.

ُيقاس تقدم األمم وحضارتها بمنظومة التعليم فيها ورقيها العلمي. فالتعليم والعلم ثنائية سحرية للتنمية 
البشرية املستدامة ومن ثم تنمية املجتمعات والدول اقتصادًيا وثقافًيا وعلمًيا وفي مختلف القطاعات 
ومناحي الحياة، بوصفهما أفضل استثمار من أجل املستقبل لبناء األفراد والشعوب بما يؤدي إلى استقرار 

املجتمعات واألمم وبنائها بصورة علمية سليمة ومتكاملة، بل وضرورة قصوى للحاق بروح العصر.)67(

)67( - التعليم أحد أهم ركائز التنمية البشرية املستدامة، محمد زكي، موقع الفراعنة، 17/3/2016.
https://bit.ly/2Wm1An5.

https://bit.ly/2Wm1An5
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فالتعليم أساس التقدم والرقي ألي مجتمع، وهو أساس تحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية وتحقيق 
م األوساط الدولية واملحلية بصورة متزايدة بأهمية التعليم بوصفه أداة أساًسا لحل 

ّ
حّرية اإلنسان. تسل

املشاكل، والتصّدي للتحّديات التي تواجه املجتمع، بما في ذلك )الفقر ومشاكل السكان والتدهور البيئي 
والتنمية االجتماعية واالقتصادية واالستهالك واإلنتاج(.

وتوجد حالًيا دعوة واسعة النطاق إلى إعادة النظر في النظم التعليمية في ضوء احتياجات الحاضر 
واحتياجات املستقبل أيًضا، ومن ثم أصبح التعليم يفهم على أنه أمر ال بد منه، وجزء ال يتجزأ من عملية 

إيجاد الحلول على كافة الصعد، وبناء مستقبل مستدام.

وهذا ال يعني إمكان تغيير العالم بوساطة التعليم فقط، بل يعني أن التعليم هو أحد عناصر الحل 
الحاسمة واملهمة، وفي الوقت نفسه ثمة إقرار متزايد بأنه يتعين على جميع القطاعات في املجتمع التي قد 
تفيد من أوجه التحسن التي قد تنشأ عن التعليم وبخاصة قطاع التنمية االجتماعية، حيث يمكن تحديد 
األهمية الجوهرية للتعليم بالنسبة إلى التنمية من حيث نمو الدخل، إذ تعد قدرة التعليم على زيادة النمو 
ُمحدًدا أساًسا وذا أهمية متزايدة، كذلك فإّن التعليم يعطي للقادة الثقة واملرونة وسعة األفق والقدرات 

الفنية املطلوبة ملواجهة تحّديات الواقع االقتصادي)68(.

بنى منظومة تعليمة تتبنى عملية رائدة باتجاه تحقيق تنمية ذاتية ألفراد املجتمع 
ُ
وعلى هذا يجب أن ت

املرتبطين بها، وتنعكس بوضوح على تحقيق تنمية مجتمعية ُمنتجة على كافة الصعد. وهي مصلحة فردية 
تقدمة تتبنى منظومة تعليمية لتحقيق هذا الهدف، وما يرتبط معها من أهداف 

ُ
ومجتمعية؛ فاملجتمعات امل

خرى باتجاه اإلنتاجية املجتمعية، والتنمية القطاعية الشاملة واملتكاملة واملستدامة.
ُ
أ

فالتعليم علم يهتم بأساليب التدريس والتعليم في املدارس أو البيئات الشبيهة باملدرسة، مقارنة بوسائل 
ذي يناله الطفل من 

ّ
التنشئة االجتماعية الرسمية وغير الرسمية )كمشاريع التنمية الريفية، أو التعليم ال

أبويه(. إذ ُيعّد التعليم بمثابة ناقل للقيم املعرفية املتراكمة ألفراد املجتمع بكافة أعمارهم ومستوياتهم 
االجتماعية، ويعادل ما يسميه علماء االجتماع بالتنشئة االجتماعية أو التثقيف، ويهدف  إلى نشر الثقافة، 

وتشكيل سلوك األطفال في كافة األعمار، وتوجيههم نحو أدوارهم في املجتمع)69(.

ويعد التعليم- خصوًصا في مراحله األساسية- اللَبنة األولى لبناء ونهوض كل قطاعات وتخصصات 
واالقتصادية  والزراعية  واملهنية  والصناعية  والهندسية  والصحية  والنفسية  االجتماعية  املجتمع، 
ن يستطيع تزويد الجامعات 

ّ
والسياسية والثقافية واملعرفية...إلخ، من خالل توفير استثمار بشري قادر وُممك

؛ ألن الطريقة التي 
ً

واملعاهد ومراكز التدريب بكوادر مؤهلة للتخصص، واإلسهام باإلنتاجية والّريادة مستقبال
.

ً
يتعلم من خاللها األطفال واملراهقون تتحكم في نوعية املجتمع الذي ُيعتزم بناؤه ُمستقبال

)68( - انظر: العالقة بين التعليم والتنمية االجتماعية، خلفان العاصمي، موقع الرؤية، 8/3/2015.
https://bit.ly/3DeWgCz

)69( - Education, Nobuo Shimahara, Britannica, 2020. https://bit.ly/3sL0ixy.

https://bit.ly/3DeWgCz
https://bit.ly/3sL0ixy
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فهو الوسيلة الوحيدة التي تقود الفرد إلى تحقيق أهدافه الشخصية واملجتمعية، وتجعله قادًرا على 
اإلبداع واالبتكار، وال تعود ثمار التعليم على الفرد فقط، بل يمتد أثره ليشمل املجتمع بأكمله بوصفه 
أساًسا جوهرًيا للتقدم الحضاري، والفارق الوحيد بين املجتمعات املتقدمة واملجتمعات املتأخرة هي نسبة 
التعليم، وبعدها يأتي التقدم االقتصادي واالجتماعي والتطوير في جميع املجاالت. فالتعليم حجر أساس في 
نهضة الدولة ليضع األفراد أقدامهم على أولى خطوات التطور والتقدم مع بداية مراحل الحياة األساسية.)70(

ويلعب التعليم دوًرا مهًما بالنسبة إلى الفرد واملجتمع، إذ يهدف التعليم أساًسا إلى مساعدة كل فرد على 
ن جميع 

ّ
مك

ُ
تي ت

ّ
تنمية قدراته املعرفية واإلدراكية الخاصة، كما يركز على تنمية القيم واملواقف والسلوكات ال

م العيش بسالم مًعا.
ّ
أفراد املجتمع من تعل

م لدى جميع أفراد املجتمع لجميع الفئات 
ّ
في عام 1960 أقّرت اليونسكو بضرورة تكافؤ فرص التعل

العرقية والقومية والدينية. إذ ُيعد التعليم طريقة سريعة ملساعدة أفراد املجتمع في تحسين معارفهم 
وخبراتهم، وينعكس على املجتمع بصورة كبيرة، ومن أهمية التعليم في بناء املجتمع أنه يساعد في التركيز 
على الجانب اإلنساني االجتماعي، ويساعد في تحسين حال املواطنين، ألنه عن طريق التعليم تنشر الثقافة 

والتوعية، كما يساعد في جعل املواطنين مسؤولين عن أداء واجباتهم الوطنية.

تي تكّونت عند األطفال – خصوًصا في 
ّ
ويهدف التعليم أيًضا إلى إصالح املواقف واألفكار الخاطئة ال

ر في املجتمع 
ّ
تي تؤث

ّ
قة بها، كما يعمل التعليم على محو التصّرفات الخاطئة ال

ّ
ظل الحرب واألزمات املتعل

كالعنصرية، والكراهية، إضافة إلى تحسين قيمة املواطن، ومساهمته في التكافل االجتماعي وجعل املواطنين 
 يدرك 

ً
يدركون أهمية التعاضد والتعاون ملحاربة أّي ضرر يلحق املجتمع، ألنه يكون حينها شخًصا مسؤوال

الع دائم، ومع التعليم املالئم 
ّ
تي من املفترض أن يؤديها، كما يجعل الناس على اط

ّ
مسؤولياته وواجباته ال

تي تجري في املنطقة بطريقة 
ّ
ذي يؤدي إلى تفاعل املواطن مع األحداث ال

ّ
يأتي الوعي املجتمعي السليم، األمر ال

حضارية ومناسبة.

ويساعد الفرد على اكتساب املعرفة ومعلومات متنوعة عن العالم، ألن التعليم يتيح للفرد القدرة على 
تي يمكن الحصول عليها من أكثر من مصدر، كما يخلق فرصة رائعة للنمو والتوّسع، بما 

ّ
تلّقي املعلومات ال

في ذلك تنمية قدرة البحث عن املعرفة واملعلومة، ويدرب العقل البشري على زيادة الوعي واإلدراك، وتنمية 
طريقة التفكير، وكيفية تمييز الصواب من الخطأ، وكيفية اتخاذ القرار، وما إلى ذلك، ويتلو ذلك قدرة 

ع إلى األمور بنظرة إيجابية)71(.
ّ
التعليم على تعزيز الثقة بالنفس، والتطل

وعلى كل هذا سُينظر إلى التعليم بوصفه مصلحة فردية ومجتمعية ووطنية ضرورية وحتمية، وأولوية 
ذات اهتمام عالي، خصوًصا بعد االستنزاف الدامي الذي شهده هذا القطاع وأطرافه األساس، وبالتحديد 

)70( - أهمية التعليم بالنسبة للفرد واملجتمع، إسراء الحسيني، موقع مقال، 29/9/2020.
https://bit.ly/3B6Sppk

)71( - أهمية التعليم بالنسبة للفرد واملجتمع، إبراهيم العبيدي، موقع حياتك، 16/11/2020.
https://bit.ly/2WdZgyF.

https://bit.ly/3B6Sppk
https://bit.ly/2WdZgyF
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األطفال عماد وقوام العملية التعليمية وبناء املجتمع واملستقبل املنشود.

وعليه البد أن ُينظر إلى توفير واستقرار ُمحددات العملية التعليمية األساس للنهوض بِه لتأسيس منظومة 
تربوية تعليمية جديدة وحديثة من أجل تحقيق استجابة تف�سي إلى تنمية ذاتية – فردية وجماعية، وتنمية 

خرى؛ وهي عالقة تبادلية مرنة.
ُ
مجتمعية شاملة بدًءا من األفراد إلى القطاعات لتشمل كل املستويات األ

وال بد من االهتمام بالتعليم من أجل التأسيس ملرحلة تتجاوز محنة وظروف وذاكرة الحرب، وتعمل على 
تقليص آثارها السلبية ونتائجها الوخيمة على التعليم واملوارد البشرية املرتبطة بها وباملجتمع أو التخفيف 
منها واالنتقال إلى مرحلة تأسيسية هامة تتجاوز كل هذا التاريخ الدامي، وتنفض عنها غبار التاريخ الحالك 
بسواده وظلمته، وتؤسس لسورية املستقبل التي نريدها بكل وطنية وإخالص،التي تبدأ باالستثمار بالتعليم 
طنا عليها الضوء سابًقا )من نوعية املناهج وتوحيدها، إلى 

ّ
من خالل تجاوز كل نقاط الضعف التي سل

الطرق واألساليب التربوية الحديثة، والكوادر التدريسية واإلدارية والتربوية والتوجيهية املؤهلة والقادرة، 
والتخطيط واالستراتيجية وعمليات التقييم والتقويم، وخصوًصا توفير استراتيجية وطنية لعالج نف�سي– 
اجتماعي إلعادة تأهيل واندماج كل األطراف املعنية وأفراد املجتمع...إلخ.( واالستثمار برأس املال البشري 
معلمين ومتعلمين بوصفهم أهم رافعة وأداة لنهضة مجتمع سوري تتوفر فيه ُمحددات واضحة ومستقرة 
لبناء عملية تعليمية صحيحة تكون استجابة حقيقية إلى تطلعات أطراف التعليم واملجتمع على حٍد سواء 

على املستويات الفردية والجماعية واملجتمعية.

استجابة إلى إعادة اإلعمارب. 

فته الحرب املستمرة في 
ّ
تأتي إعادة اإلعمار استجابة طبيعية ملواجهة كل الخراب الحاصل الذي خل

سورية، وذيولها ونتائجها املمتدة حتى يومنا هذا على كافة الصعد واملستويات املجتمعية؛ خصوًصا على 
صعيد اإلنسان، كونه املؤشر واملقياس األساس الذي يمتص ويحدد وُيظهر مدى الضرر الذي ألحقه كل هذا 

منهج في سورية منذ عقود خلت.
ُ
الدمار امل

فالخراب السوري ال يقف عند تدمير العمران والبنية التحتية واملرافق االقتصادية والنسيج االجتماعي، 
بل هو خراب طال، وهذا األخطر، ركائز استمرار الوطن، وقدراته على النهوض من أزماته، والشروع في بناء 

مستقبل واعد لألجيال القادمة)72(.

سورية  نحو  مشروعة  بتطلعات  قة 
ّ
متعل وجامعة،  ُملحة  وطنية  حاجة  اإلعمار  إعادة  فإن  وعيله 

 بشروط توقف الحرب وأعمالها والصراعات واملناكفات املرتبطة بها بوصفها 
ً

املستقبلوالتي ترتبط أوال
عامل استقرار للتأسيس والبناء، وأيًضا وجود حل سيا�سي حقيقي بصفته خطوة تالية ومهمة- حيث ُيمثل 
سيناريو انتقال السلطة في سورية أفضل أشكالها، أي السيناريو الوحيد الذي يضع حًدا للكارثة السورية، 
ويفتح آفاق املستقبل، ويكون مقّدمة إلعمار سورية من الجوانب كافة، السيناريو القائم على تحقيق انتقال 

)72( - شروط إعادة اإلعمار، أكرم البني، الشرق األوسط، عدد: 15578، 2021.
https://bit.ly/3ydHkRE.

https://bit.ly/3ydHkRE
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سيا�سي بتوافق دولي. وبغض النظر عن املواقف املعارضة واملوالية، نجد أن هذا السيناريو ُيحقق مصالح 
سورية ويضمن مستقبلها)73(.

غير أنه ليس السيناريو الوحيد املطروح أو املأمول، بشرط أن تكون السلطة البديلة سلطة وطنية 
خالصة، ال ترتبط بخلفيات وأيديولوجيات ومصالح غير وطنية، وارتباطاتها الدولية مبنية على املصالح 
قدم هبات ومنح من دون 

ُ
السياسية واملنافع املتبادلة حيث نعلم أن الدول ليست جمعيات خيرية، وال ت

.
ً

االلتفات إلى مصالحها أوال

وهنا الحديث عن إعادة إعمار سورية يبقى كالًما في الهواء إذا لم تتوقف الحرب فيها. وفي حال تّم هذا 
ة اقتصادية ثالثية املحاور؛ إعادة االعتبار إلى املواطن 

ّ
األمر يتوجب على الدولة السورية املستقبلية وضع خط

السوري، وعودة النازحين، وإعادة اإلعمار)74(.

حمة والوحدة إلى جسد الدولة السورية املمزق بين مناطق نفوذ وسيطرة عدة، 
ُ
وتحتاج أيًضا إلى إعادة الل

وأيًضا إلى نية صادقة، وإعالن نوايا وطنية جامعة، وخطط شاملة وعادلة ومتوازنة، ودعم، وتمويل مالي 
كبير – ضخ لرؤوس األموال التي تقدر بحوالى 400 مليار دوالر أميركي، وفق إحصاءات تقييم أضرار الحرب 

والدمار في سورية.

فتداعيات الدمار الواسع الذي شهدته سورية منذ آذار/ مارس 2011 كارثية على االقتصاد، كما أن 
تكاليف إصالح هذه األضرار هائلة للغاية. ففي مطلع 2019، تراوحت تقديرات تكلفة إعادة اإلعمار بين 250 

و400 مليار دوالر.

تساهم األرقام االقتصادية والوقائع االجتماعية في شرح أسباب ذلك. فوضع االقتصاد سيئ جًدا، والبالد 
تواجه تحّديات إنسانية خطيرة، إذ هناك حوالى 12 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية بصورة أو 
بأخرى، فيما أكثر من 5 ماليين الجئ سوري هربوا إلى دول مجاورة. هذا وتراجع الناتج املحلي اإلجمالي االسمي 
في سورية بصورة ملحوظة من 61.1 مليار دوالر في 2010 إلى 17.1 مليار دوالر في 2017. وفي العام نفسه، 

ارتفع معدل الفقر في البالد بأكثر من 90% )75(.

وترتبط مقارباتنا بشأن إعادة األعمار ترتبط بكثير من الشروط غير املتوفرة وفق الظروف والواقع الحالي 
وتصطدم بعدد من التحدّيات والصعوبات تحتاج إلى جهد جامع من ممثلي املجتمع الدولي ومن جميع 
األطراف الوطنية املعنية بالشأن السوري، وما يترتب عليه من تهيئة شروطها ونضجها لتكون مبنية على 

)73( - سمير سعيفان، أّي السيناريوهات يحقق إعادة إعمار سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2021.
https://bit.ly/38cxQv7.

)74( - إعـادة إعمـار سوريا- ما بعد نهاية األزمة، جاسم عجاقة، النهار، 2017.
https://bit.ly/38eU6o4.

)75( - مفارقة إعادة إعمار سورية، جوزيف ضاهر، مركز مالكوم كير-كارنيغي، 2019.
https://bit.ly/3ze5mxa.

https://bit.ly/38cxQv7
https://bit.ly/38eU6o4
https://bit.ly/3ze5mxa
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أسس سليمة ومتينة.

شر في صحيفة لوموند )Le Monde( لـِ أود الجونيا، إلى أن عقًدا من الحرب دفع أكثر من 
ُ
أشار تقرير ن

نصف سكان سورية إلى الفرار، فغادر 5.6 ماليين منهم البالد، ونزح 6.2 ماليين عن ديارهم، حيث يعيش 
حوالى 2.9 مليون منهم في منطقة إدلب، وحوالى 2.6 مليون في املناطق التي تديرها القوات الكردية، ونحو 1.3 

مليون في جيوب من األرا�سي الواقعة على الحدود الشمالية املحاذية لتركيا)76(.

وحيث أن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين لم تسجل بين أوائل عام 2016 وأواخر عام 2020، 
سوى 267 ألف عائد من اللجوء تقريًبا، بخاصة أن األزمة الصحية العاملية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 
جعلت حركة العودة تتوقف عام 2020، إال ما كان من عودة 448 ألًفا من النازحين داخلًيا، مقابل مغادرة ما 
يقارب مليونين - ليرتفع العدد إلى حوالى 8 ماليين نازح. لقد دمر العنف خالل 10 سنوات ثلث البنية التحتية 
للبالد، و%70 من شبكة الكهرباء وإمدادات الوقود واملياه، كما تضررت واحدة من كل 3 مدارس، وأصبح 
نصف املستشفيات والعيادات واملستوصفات خارج العمل، إضافة إلى تدمير %7 من املنازل، وتضرر 20% 

منها، بحسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)77(.

وفي هذا السياق، حذرت مجموعة األزمات الدولية  في تقرير نشرته نهاية عام 2019 من أنه »من دون 
إعادة اإلعمار يمكن أن تتدهور الظروف املعيشية للسوريين إلى أجل غير مسمى، مما يديم حالة عدم 

االستقرار الحالي«)78(.

وبالطبع نستنتج من هنا أهمية إعادة اإلعمار في سورية، ولكن هل نريد فقط إعادة اإلعمار ملجرد أنها 
بدهيات تقابل دمار الحرب، أم أننا نريد إعادة اإلعمار وفق حاجات وأولويات وطنية وتقييمات دقيقة 

وخطط مدروسة ودراسة شاملة ومتكاملة من أجل بناء ونهوض حقيقي؟

فإعادة اإلعمار عملية طويلة وممتدة، وتحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير نظًرا إلى حجم الدمار والخراب 
والبنية  االجتماعي  والنسيج  اإلنسان  على  والسلبية  الوخيمة  آثاره  لجهة  خصوًصا  والعمودي؛  األفقي 
، وارتباطها أيًضا مع عدد من القطاعات التي تحتاج إلى إعادة إعمار، 

ً
املجتمعية وضرورة إعادة إعمارها أوال

كالقطاعات املادية،كاملنازل والبنية التحتية واملنشآت الخدمية واملرافق.../، إلى القطاعات االقتصادية 
والسياسية واملؤسساتية واإلدارية والقانونية.

تؤكد لوسيل بابون من منظمة »هانيدكاب إنترناشونال- ليون، فرنسا«، الناشطة على الحدود السورية، 

)76( -  https://www.aljazeera.net/news/2021/3/16/

)77( - إعادة إعمارسوريا بعد 10 سنوات من الحرب- تحديات وصراعات هائلة من أجل النفوذ، موقع الجزيرة نت، 2021.
https://bit.ly/3zgPQAn.

)78( - انظر :
https://www.aljazeera.net/news/2021/3/16/F 

https://www.aljazeera.net/news/2021/3/16/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://bit.ly/3zgPQAn
https://www.aljazeera.net/news/2021/3/16/F
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أن حالة الطوارئ وأعمال الحرب والدمار لم تتوقف في سورية منذ بدء النزاع قبل عشر سنوات، مع انعدام 
ع إلى املستقبل بسبب الدمار الهائل الالحق بالبالد. مشيرة 

ّ
قدرة السوريين على العودة النعدام فرص التطل

 عدة«)79(.
ً

إلى أن إعادة إعمار البالد ستستغرق »أجياال

وعليه يجب االنتباه، واالستفادة من تجارب تاريخ الحروب واألزمات التي طالت بعض مناطق العالم في 
 العمل على توثيق وإحصاء األضرار الناتجة عن الحرب لتقييم النتائج، 

ً
التاريخ الحديث، حيث يجب أوال

والحاجات واألولويات على ضوئها بطرائق علمية ومنهجية صحيحة وسليمة من أجل إعادة إعمار صحيحة. 
ويجب أال تكون إعادة اإلعمار ارتجالية أو انتقائية ومناطقية ومنحازة. فالخطة التي يتوّجب وضعها تتمحور 
حول العوامل اإلنتاجية من بنى تحتية، وقطاع أّولي،وقطاع ثانوي وخدمات.وتفرض التغيرات التي عصفت 
بسورية خالل الحرب أن تأخذ الخطة في الحسبان هذه التحّوالت، وعلى رأسها التنظيم املدني والفرق بين 

املدينة والريف الذي كان موجوًدا قبل الحرب )80(.

وهنا يمكن التحّدث عن الحاجات واألولويات وفق تراتبية عكسية من األكثر أهمية إلى املهم.

فإعادة اإلعمار مصلحة فردية ومجتمعية ووطنية ألن إعادة اإلعمار تبدأ من)81(:

ص من أهوال وآثار . 1
ّ
تضرر، ومن ثم إعادة بنائه بصورة سليمة للتخل

ُ
إعادة تأهيل اإلنسان امل

الحرب ما أمكن، وإعادة إعمار فكرة املواطنة من البداية، وما نستطيع إنقاذه من جيل صارع وعايش 
ح والضروري على الجيل القادم، ألن مخلفات الحرب وذيول 

ّ
ل
ُ
أجواء ومناخ الحرب الشرسة، والتركيز امل

الصراع وآثارها وأطاللها وذاكرتها الّسردية أخطر في القدرة على التسميم والتشويه والخراب من الحرب 
نفسها؛ ألنها ستتمثل في األعراض والتداعيات امللموسة مقابل املرض أي الحرب – وهنا يجب توثيق 
الحرب ضمن منهاج تربوي وتعليمي ُمحدد ودقيق، ليروي بصورة وطنية ومدروسة، وفق منهجية ودراسة 
تخصصية صحيحة وسليمة، ال وفق توجهات وأيديولوجيات وخلفيات حزبية أو غيرها، وليكون تاريخ 

دًما إلى األمام.
ُ
شاهد للذاكرة السورية ولألجيال القادمة من خالل مللمة الجراح وامل�سي ق

إعادة إعمار وبناء كل ما يتعلق باملنظومة التربوية والتعليمة من بنى وأسس وبنية تحتية ومرافق . 2
وخدمات ومنشآت، وفق ترتيب أولي وثانوي، ومناهج وطرائق وسياسات تدريسية وتعليمية، وكوادر 

تربوية وتخصصية وتعليمية وإدارية ومؤسساتية.

صطنعة والطبيعية ومّزقته من خالل شرذمة البنية . 3
ُ
إعادة إعمار ما دّمرته الحرب والصراعات امل

املجتمعية ككل وإضعافها وهشاشتها.

، لوسيل بابون - ليون، الشرق األوسط، عدد:15451، 2021.
ً

)79( - إعمارسوريا سيستغرق أجياال
https://bit.ly/3ye4vLx.

)80( - إعـادة إعمـار سوريا- ما بعد نهاية األزمة، جاسم عجاقة، النهار، 2017.
https://bit.ly/38eU6o4.

)81(  - التعليم أحد أهم ركائز التنمية البشرية املستدامة، محمد زكي، موقع الفراعنة، 17/3/2016.
https://bit.ly/2Wm1An5.

https://bit.ly/3ye4vLx
https://bit.ly/38eU6o4
https://bit.ly/2Wm1An5


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

59

خرى االجتماعية والثقافية . 4
ُ
إعادة إعمار البنى التحتية واملرافق والخدمات واملؤسسات والقطاعات األ

واالقتصادية والقانونية والصحية والخدماتية والتجارية.

حددات أساًسا للبناء عليه، ووفرنا بيئة ناضجة وسليمة لقيام منظومة 
ُ
وهنا نكون قد أعدنا بناء امل

تعليمة استجابة طبيعية إلعادة اإلعمار، والتي تف�سي بدورها لـِ إعادة إعمار قطاع التعليم وتأسيسه وبنائه 
من البداية، مع نفض كل تلك األسس واملقومات القديمة والبالية – غير الصالحة.

وبال شك، إن إقامة مؤسسات علمية وتعليمية رفيعة املستوى تمثل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح 
الستيعاب العقول املواطنة املؤهلة من ناحية والعمل على تفريخ أجيال جديدة من العلماء، وهي املنظومة 

التكاملية بين التعليم والعلم واالستثمار في املستقبل وتحقيق التنمية الوطنية.)82(

إن إعادة بناء منظومة تعليمية قوية استجابة طبيعية إلعادة إعمار سورية، اإلنسان واملواطن، واملجتمع 
والدولة التي تتمثل في األفراد، والعكس صحيح، مع األخذ في الحسبان أن إعادة إعمار كل القطاعات 

املختلفة ترتبط بالعملية التعليمية وفق نتائجها ومخرجاتها.

فلن يكون ألّي حّل سيا�سي انعكاٌس إيجابٌي على حياة السوريين ما لم يترافق مع إعادة اإلعمار، ومن دون 
نَتج الشروط املادية واملجتمعية والسياسية الالزمة لعودة الالجئين والنازحين، 

ُ
ذلك ستستمر الكارثة، ولن ت

ولن تكون هناك إعادة بناء للمساكن وال للبنية التحتية، ولن يكون ثمة فرص عمل ودخول وغيرها من 
الشروط املادية، إضافة إلى الشروط املجتمعية والسياسية)83(.

وأيًضا ال بد من أن ترافق إعادة اإلعمار عملية تنموية تشمل كل القطاعات وتضمن االستمرار واالستدامة؛ 
خصوًصا االجتماعية واالقتصادية. والتنمية تقوم على ركيزة وحجر أساس هو التعليم والعلم. وتنضج وتكبر 
في ظل منظومة تربوية وتعليمية رائدة؛ إذ إن االستثمار في التعليم من أهم االستثمارات الناجحة والرابحة، 
وأفراده ُيمثلون أفضل رأس مال بشري استثماري، وهذا ما سيجعل السوريين قادرين على البدء والعمران 

.
ً

من جديد، واالعتماد على أنفسهم وجهودهم الذاتية واإلنتاجية مستقبال

)82( - التعليم أحد أهم ركائز التنمية البشرية املستدامة، محمد زكي، موقع الفراعنة، 17/3/2016.
https://bit.ly/2Wm1An5.

)83( - أّي السيناريوهات يحقق إعادة إعمار سورية، سمير سعيفان، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2021.
https://bit.ly/38cxQv7.

https://bit.ly/2Wm1An5
https://bit.ly/38cxQv7
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فاإلنسان هو رأس املال الذي يرسم خارطة البلد ويكتب تاريخ الغد لسورية الحّرة. فلنبدأ به في اإلعمار، 
فسورية نعمرها إن أعدنا إعمار اإلنسان، الذي بدوره سيعّمر بلده من جديد، كما عّمرها أجدادنا على مّر 
ر فيها البلد، لكن هذه املرة قاسية ألن التدمير نفذ من الجدران  دمَّ

ُ
التاريخ، فهذه ليست املرة األولى التي ت

)84(.
ً

واخترق اإلنسان، فال نلتفت لبناء الجداران مع خراب اإلنسان، وعليه يجب أن نبدأ من اإلنسان أوال

والتعليم من أجل تحقيق التنمية املستدامة من شأنه تمكين الطلبة وإكسابهم التقنيات واملهارات والقيم 
واالستراتيجيات التي تضمن لهم االنتفاع من العملية التعليمية بغض النظر عن السياق املجتمعي أو البيئة 
العائلية أو املدرسية، ويخلق مواطنين قادرين على تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم من خالل تطبيق 

املمارسات الديمقراطية)85(.

وعليه يمكننا القول إن التعليم ومنظومته وعملياته املتعددة يمثل استجابة حقيقية مترابطة جوهرًيا 
مع إعادة إعمار حقيقي لسورية الحّرة، والغد املشرق الذي نتطلع إليه وفق بصيرة شاملة ومتكاملة ووطنية 
مّهد األرضية الصحيحة لعودة املهجرين والالجئين، ولبناء منظومة تربوية تعليمية جديدة- شاملة 

ُ
ألنها ت

ومتكاملة، تستطيع مللمة الجراح وتضميدها من الناحية النفسية واالجتماعية، وترميم ذلك الصدع الذي 
رة، والبناء على أسس جديدة 

ّ
أنهك املجتمع وأضعفه وهدد نسيجه وبنيته أفراًدا وجماعات ومجتمعات ُمصغ

...
ً

ومتينة تنظر إلى الغد واملستقبل بنظرة أكثر تفاؤال

وهذا يقودنا إلى أنه من خالل التعليم بوصفه منظومة متكاملة سيخطو املجتمع السوري وأفراده الخطوة 
األولى والصحيحة إلى األمام استجابة إلعادة اإلعمار التي سُتف�سي إلى مستقبل أفضل، فمن املهم أن نبدأ 
بهذه الخطوة بصورة صحيحة وُمخطط في استجابة حقيقية لكل دورس وتجارب املا�سي بكل أالمه والحرب 
التي عاشها ويعيشها السوريون إلى يومنا هذا، التي نحتاج إلى توثيقها لالستفادة وأخذ الِعبر، والقطيعة معها 
دًما إلى األمام من دون االلتفات إلى الوراء؛ ألن ما ينتظرنا هو املستقبل الذي نريده ونتطلع إليه، 

ُ
للم�سي ق

ونعمل بدأب متواصل لتحقيقه بصورة أفضل وفق رؤية وطنية.

استجابة إلى لبناء دولة املواطنةج. 

دولة املواطنة في سورية الحّرة التي نتطلع ونسعى ألجلها، ونعمل عليها، ستعني القطيعة الكلية والكاملة 
مع مرحلة حكم سوري ممتد منذ انقالب البعث عام 1963 وحتى اليوم. نظام َحكم سورية بالحديد والنار 
والعسكر والنظام األمني واالستخباراتي العقائدي، وانتهج الطائفية البغيضة، وكّرس االنقسام املناطقي 
والديني، وعّمق فكرة األقليات ولعب على كذبة حمايتهم، وأنهك قطاع التعليم واستغّل منظومته، ودّمر 

سورية الفرد واملجتمع والدولة بصورة ممنهجة قصًدا وعمًدا.

)84( - هل يكون التعليم الحجرة األساسية إلعادة إعمار سوريا، ياسين عبد هللا جمول، موقع الجزيرة نت – قسم األبحاث، 2018.
https://bit.ly/3sJpAfw.

)85( - التعليم في سورية بين التسييس والعسكرة، وجيه حداد، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018.
https://bit.ly/3iv5rq4.

https://bit.ly/3sJpAfw
https://bit.ly/3iv5rq4
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وببساطة تعني املواطنة أن الجميع يشعرون باالنتماء والحماية واملسؤولية في وطن يرتبطون بِه تماًما، 
وهم متساوون أمام القانون وفق ميزان حقوق وواجبات معياري ُمحددة وواضحة ومتوازنة، بغض النظر 
عن انتماءاتهم وعرقهم ومذهبهم وعقيدتهم وأفكارهم ولونهم وجنسهم ومناطقهم إلخ، مع عدم تجاهل الهوية 
والخصوصية واملحافظة عليها. واملواطنة بهذا الشكل هي فكر وسلوك وممارسة تتأتى من عملية تعليمية 

نوعية وما يرتبط بها، سوف ترسم بدروها مالمح دولة تتماهى معها لتكون دولة مواطنة.

شير املواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة ملن يحمل جنسيتها، وااللتزامات التي 
ُ
وفي معناها السيا�سي، ت

تفرضها عليه، أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره باالنتماء إليه. ومن املنظور االقتصادي 
االجتماعي هي إشباع الحاجات األساس لألفراد بحيث ال تشغلهم هموم الذات عن أمور املصلحة العامة، 
 عن التفاف الناس حول مصالح وغايات مشتركة، بما يؤسس للتعاون والتكامل والعمل الجماعي 

ً
فضال

املشترك. 

وتقوم على ثالثة عناصر أساس)86(:

العنصر املدني: الذي يتضمن الحّرية الفردية، وحّرية التعبير واالعتقاد واإليمان، وحق التملك، . 1
والحق في العدالة، وتحقيق العنصر املدني في املواطنة في املؤسسات القضائية.

 في . 2
ً

العنصر السيا�سي: ويعني الحق في املشاركة في الحياة السياسية بوصف املواطن عنصًرا فاعال
السلطة السياسية من خالل البرملان.

العنصر االجتماعي: أن يتمتع املواطن بخدمات الرفاهية االجتماعية وإشباع حقوقه االقتصادية التي . 3
تتضمن التعليم وحسن الرعاية الصحية، على سبيل املثال ال الحصر. ولهذا ُيقال عن كل كائن بشري إنه 
يتمتع باملواطنة إذا كان يتمتع بخصائص اجتماعية معينة، لها معناها السيا�سي املعتد به قانوًنا، مثل 
الحقوق والواجبات، وااللتزامات، والحّرية في اتخاذ القرارات التي تمثل شأًنا يتصل بمصلحته الخاصة، 
وفي املشاركة في املصالح العامة، وكذلك املشاركة في املجتمع املدني. وُيصطلح على تسمية هذه املواطنة 
»باملواطنة األساس أو الفعلية«. وال تكون صفة املواطنة إال ملن يحق له طبًقا للدستور والقانون املشاركة 
في حكم بالده من خالل مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية، وُيعد هذا الوعي باملواطنة 
نقطة البدء األساس في تشكيل نظرة الفرد إلى نفسه، وإلى وطنه، وإلى شركائه في صفة املواطنة. وعلى 

أساس هذه املشاركة يكون االنتماء إلى الوطن، ومن خالل املشاركة تأتي املساواة)87(.

وهذا ما يؤسس لفكرة الوطن – الدولة واملجتمع، ومبدأ الحّريات واملساواة والديمقراطية وحقوق 
اإلنسان واملواطنة الفعلية.

 من فكرة الدولة - املزرعة 
ً

، بدال
ً

وبمن ثم يؤسس لفكرة الدولة/ الوطن، »دولة املواطنة الفاعلة« أوال

)86(  - املواطنة، ويكبيديا املوسوعة الحّرة، 2021.
https://bit.ly/3sIaJCd.

)87( - املواطنة، ويكبيديا املوسوعة الحّرة، 2021.
https://bit.ly/3sIaJCd.

https://bit.ly/3sIaJCd
https://bit.ly/3sIaJCd
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 من 
ً

في نظام أل األسد »األب واألبن«. ويؤسس لفكرة الجمهورية بمعانيها السامية بوصفها دولة قانون بدال
فكرة جمهورية »سوريا األسد« بوصفها منظومة خارجة عن القانون. فاملواطنة ليست غاية في حد ذاتها، 
بل وسيلة للمشاركة االجتماعية والسياسية واالقتصادية  في املجتمع، التي تعزز مفهوم الدولة والوطن، 

وتكّرسه فعلًيا على أرض الواقع.

، واملواطنة الفاعلة تتحقق من خالل 
ً

إن املواطنة عالقة متبادلة بين املواطنين والدولة، نساًء ورجاال
تفعيل دور األفراد من النساء والرجال للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم األساس، ليس فقط الحق في 
التصويت أو املشاركة في صنع القرار السيا�سي، بل أيًضا الحق في العمل وكسب الرزق الالئقين، وفي تأمين 
الرعاية الصحية والتعليم ألنفسهم وألسرهم وأوالدهم، واإلفادة من الرعاية االجتماعية، والحفاظ على 

الكرامة الشخصية، واألهم من ذلك الحق املكّرس بهذه الحقوق)88(.

وعند هذه املحددات سندرك أهمية الدور الذي ستعلبه املنظومة املتماثلة واملتماهية مع املنزل واألسرة 
وارتباطها بمفهوم التربية والتعليم وما تنطوي عليه من مفهومات التنشئة الصحيحة والسليمة..فتنشئة 
األفراد تعني تنشئة املجتمع ككل، وتكّريس مبادئ احترام الحقوق والحّريات العامة، واملشاركة والعمل 
التربية  منظومة  تكفل  أن  على  والعامة؛  والخاصة  والجماعية  الفردية  واملسؤوليات  والتطوع  الجماعي 
والتعليم مناهج تدريبية قادرة على أن تحول هذه املبادئ والقيم إلى ممارسات مجتمعية، ال أن تبقيها مجرد 
نصوص نظرية فقط، وهو ما يعود بالنفع فيما بعد على املجتمع ليكون أكثر قوة ونضج، يعي كل التحّديات 
طر الجامعة والوطنية، ويرسم الصورة املالئمة ملستقبل أفضل لسورية 

ُ
التي يمّر وسيمّر بها، ويحدد األ

املجتمع والدولة.

وعليه ستكون منظومة التربية والتعليم هي املنظومة املتكافئة الستكمال غرس مثل هذه املفهومات 
ل 

ّ
والقيم واألفكار والسلوكات في نفوس ووجدان وضمير األفراد، وما تلعبه املدرسة من دور يأتي بدهًيا لُيشك

مفهوم »البيت الثاني« بعد املنزل لهم في دور تكاملي ومستمر؛ خصوًصا لجهة االنضباط، وااللتزام، والشعور 
باملسؤوليات والواجبات، وغيرها كثير من املقّومات التي تحدد شخصية األفراد ومفهوم املواطنة السليمة.

وفي مجتمعنا هناك ضرورة ُملحة لربط املواطنة بالتعليم، املجتمع الذي عانى عقوًدا من الجهل والتخلف 
وعدم احترام اآلخر، وغرس عدد من األفكار الخاطئة في نفوس التالميذ، ما ترتب عليه تنشئة أجيال تجهل 
ا 

ً
اآلخر في الوطن رغم أنه شريكه، وانتشرت مفهومات مغلوطة ساعدت على نشر التمييز، حتى أصبح سلوك

قبل أن يكون سياسات من الدولة.

كثيرون طالبوا من قبل بأهمية تطوير التعليم، وعدم االكتفاء ببناء مدارس جديدة أو اختيار معلمين 
جدد، وإنما تطوير املناهج وتطويعها بما يتالءم مع طبيعة املرحلة الراهنة التي تمر بها البالد، فاملواطنة 
تشكل أبعاًدا كثيرة، منها تعزيز انتماء الفرد لوطنه، وكذلك تعزيز الحقوق والحريات، وضمان أن يحصل كل 

فرد منا على حقوقه، ومطالبة الدولة وإلزامها بالحقوق الدستورية املنصوص عليها في الدستور والقانون.

)88( - املواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي واملستحقات االجتماعية، مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، 2020.
https://bit.ly/3jc6BHq.

https://bit.ly/3jc6BHq
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وأهمية تعزيز املواطنة وربطها بالتعليم ال ترتكز على توعية الفرد بحقوقه والنصوص التي تبرز دور الدولة 
في تلبية هذه الحقوق فحسب، بل لها دور معرفي مهم أيًضا يتلخص في توعية الفرد بوطنه، من خالل تعزيز 
االنتماء إلى وطنه ومعرفة حدود بالده، وإلقاء الضوء على الدور التاريخي والحضاري الذي لعبته البالد، 
وكيفية االستدامة في القيام بهذا الدور حتى ال تكون بمعزل عن العالم، وهذا يفسر ملاذا تظهر عزلة البعض 

عن العالم وما حولنا في ظل مناهج دراسية منغلقة.

ومن أهمية املواطنة أيًضا تنمية عدد من املهارات في داخل الفرد من خالل تعزيز مفهوم الديمقراطية 
والحكم الرشيد والشفافية واملساءلة، إلى جانب خلق مواطن أكثر إيجابية نتيجة توعية املجتمع باالنتخابات 
واملجالس املنتخبة، مثل البرملان واملجالس املحلية، وما دور كل هؤالء، والشروط الواجب توافرها في 

املرشحين، وخطوات العملية االنتخابية بما يضمن مشاركة فعالة لكل أفراد املجتمع)89(.

وهذا يدفعنا إلى اإلشارة إلى ضرورة أن يتمتع الكادر التربوي والتعليمي )التدري�سي، واإلداري، والتوجيهي، 
ربي واملتخصص واملعلم واإلداري 

ٌ
 بكل مقومات شخصية املواطن- امل

ً
واإلرشادي، واملؤسساتي...( مستقبال

الناجح.

ومن ثم ستأتي منظومة التربية والتعليم وفق أدوراها املحددة لها تلبية لتحقيق وغرس مفهوم املواطنة 
والوطنية والوطن؛ فمنظومة التربية والتعليم هي الوحيدة القادرة على االضطالع بمثل هذه األدوار، تماًما 

مثلها مثل املنزل ودور األهل.

 ومن هنا يمكننا أن نتأمل في ضرورة ربط املواطنة بالتعليم، خصوًصا في ضوء تبّني منهجية للتربية 
املدنية بوصفها مفهوًما وأفكاًرا تؤدي إلى تغيير إيجابي وملموس في املظاهر السلوكية واملمارسات املتعددة 
لألفراد تجاه مفهومات مثل )الوطن، الوطنية، املواطنة الفّعالة(، التي تتخطى الحدود واملفهومات الضّيقة، 
وتجعلهم أكثر انفتاًحا ووعًيا ونضًجا مع بعضهم ، ومع العالم الخارجي املحيط واإلقليمي والدولي، فكًرا 

ا وممارسة.
ً
وسلوك

لذا من الضروري االهتمام بالتربية املدنية، وتهيئة الشباب على قيم حقوق اإلنسان وتعزيز الحّريات، 
فالتربية املدنية عملية توعوية هدفها توعية األفراد واملجتمع حول طبيعة وأهمية املواطنة التي تعد أساس 
منظومة الحقوق املدنية والسياسية، وهذه العملية تجري عبر مؤسسات رسمية أو أهلية لتفعيل املجتمع 

املدني بطريقة سليمة، وصقل مهارات أفراد املجتمع لضمان مشاركتهم.

وإذا كانت التربية والتعليم جزًءا ال يتجزأ من عملية التنمية املستدامة، ال يمكن تحقيق تنمية شاملة أو 
مواطنة سليمة من دون تعليم مالئم وعقالني تجسيًدا للمتطلبات اإلنسانية، وعلى أساس تكافؤ الفرص، 

وإشاعة الحّريات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات، واستقالل القضاء.

إّن التحّديات والعقبات التي ستواجه بناء وقيام سورية الديمقراطية الحّرة، دولة املواطنة الفّعالة، 

)89( - املواطنة والتعليم، منى مكرم عبيد، املنهل، 2021.
https://bit.ly/3jfOqAS.

https://bit.ly/3jfOqAS
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كثيرة ومتعددة، فما عاشه اإلنسان السوري من خراب ودمار متعدد األوجه طيلة عقد من الزمن سيقف 
عائًقا أمام بناء الدولة الحديثة وتكريس فكرة املواطنة فيها، يضاف إلى ذلك االنتهاكات التي تعرض لها 
النف�سي  االستقرار  وعدم  والتهجير،  والحرمان،  والخوف،  الفقر،  حالة  في  املتمثلة  السوري  اإلنسان 
واالجتماعي واالقتصادي، التي يعانيها املجتمع السوري ككل. وتشكل بجميعها تهديًدا كبيًرا في وجه إحالل 

السالم واالستقرار وبناء الدولة والوطن واملواطن الذي نسعى إليه.

التربوية املتكاملة االستجابة الحقيقية في وجه هذه  ُيمثل التعليم عبر منظومته وعملياته  ومن هنا 
التحّديات والعقبات، واالستجابة الطبيعية في إعادة االستقرار وتمهيد األرضية، وتشييد األسس، والبناء 

عليها لتحقيق فكرة دولة املواطنة على أرض الواقع.

استجابة إلى تكريس الهوية الجامعة واملصالحة املجتمعيةد. 

إن االهتمام بمفهوم تكّريس هوية وطنية جامعة لكل السوريين هو بال شك ضرورة مجتمعية ملحة وفق 
ُمحددات وأطر وطنية، فال وجود لشعب بال جامع وطني يفتخرون به، ويشعرون باالنتماء إليه، وهذا االنتماء 
هو قاسم مشترك بينهم، ينبغي أن ينطلق من محددات وتقاطعات ضرورية بين جميع املكّونات السورية، 
دة لكل أنواع االنقسامات واالختالفات 

ّ
حددات من شأنها أن تساعد في ردم حقيقي للهّوة املول

ُ
وهذه امل

والنزاعات، بوصفها نتيجة وحصيلة أزمات متتالية، وحرب شرسة وممتدة في سورية. 

فالشعب السوري مطالب اليوم أكثر من أي وقت م�سى بأن يفكر في وطنيته وهويته بطريقة تلبي طموحاته 
الوطنية، وتستجيب إلى تعقيدات الوضع السوري لتكوين هوية تجمع أكبر عدد من السوريين، وهذا يعني 
 مالئًما ملناقشة قضية الهوية الوطنية في سورية في 

ً
أن عليه إعادة النظر في ست قضايا أساس تعد مدخال

مرحلة ما بعد الثورة:

ز على الحقوق، واملساواة، والعدالة والحريات.
ّ
األولى، أن الهويات الوطنية الحديثة أصبحت ترك

الثانية، أن السبب الكبير الذي يكمن وراء تمسك بعض الفئات والقوى واألحزاب في تبني هويات قومية 
أو دينية أو طائفية هو أن هذه الهويات تسّهل سيطرة تلك األطراف على الشعوب، ال أكثر وال أقل.

الثالثة، أن األحزاب القومية والدينية والطائفية من النوع الذي يمكن أن يدار من الخلف، ألنها أساًسا 
أحزاب غير ديمقراطية.

الرابعة، أن مفهوم الوالء اليوم لم يعد ذا ُبعد واحد يتجه من الفرد إلى الدولة، بل أصبح ذا اتجاهين. 
بمعنى أن على الفرد أن يقدم الوالء للدولة التي تحترم حقوقه وترعى مصالحه وتهتم بأمانه، وإال فال معنى 

سياسًيا للوالء الوطني.

الخامسة، أن مضمون الهوية لم يعد أمًرا مسبًقا وثابًتا ونهائًيا، كما هي الحال في التفكير الهوياتي 
عّدل وتنمو وفق مصالح الشعوب وظروفها. والسبب في 

ُ
بنى وت

ُ
التقليدي، بل على العكس، الهويات اليوم ت
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ظهور مثل هذا التصور للهوية أن الهويات الحديثة أصبحت تتجه إلى املستقبل، ولم تعد تهتم باملا�سي كثيًرا.

ى إلى غير رجعة، وأن 
ّ
خرى قد ول

ُ
السادسة، أن الزمن الذي كانت تقام فيه الهوية على الضد من الهويات األ

خرى وأخذ مخاوفها ومصالحها في الحسبان)90(.
ُ
مفهوم الهوية اليوم يقوم على االعتراف بالهويات األ

وعليه، ومع تقلبات أوضاع وظروف وحياة كل السوريين، وتمّزق الجغرافيا السورية، وتشظي الحالة 
املجتمعية، والصراعات الدائرة، ومناطق النفوذ والسيطرة املتعددة التي أصبحت أمًرا واقًعا ومفروًضا، 
بات موضوع الهوية السورية الجامعة واحًدا من أبرز املوضوعات املثيرة للجدل على الساحة الوطنّية 
، بل واألكثر إلحاًحا وضرورة لطرحه وتبنيه، وهو ما يدعونا اليوم 

ً
والسياسية واالجتماعّية حالًيا ومستقبال

إلى تأكيده، والعود عليه من بدء.

إن املطلب هو هوية سورية وطنية جامعة، عابرة للطوائف واإلثنيات والقوميات واألحزاب واملناطقية 
خرى، تتجاوز حالة التشرذم وتكفل حقوق جميع مكّونات املجتمع السوري، 

ُ
والعشائرية واالنقسامات األ

تستند إلى قيم أساسها املواطنة الفاعلة، واالنتماء، والحّرية، والعدالة االجتماعية والقانونية، والشراكة 
األساس  التمثيل  عناصر  وهي  والواجبات،  الحقوق  في  واملساواة  املشترك،  الجماعي  والعمل  الوطنية، 

واملشتركة للشعب السوري، بحيث تتكرس »الهوية الوطنية الجامعة«.

إن التربية والتعليم هما األساس املتين لتكريس الحالة الجامعة وفق مصالح وطنية مشتركة ولبناء 
األفراد عبر األجيال الحالية والقادمة، ولهما دور مهم في تعزيز الهوية الثقافية واالجتماعية املتكاملة من 
أجل مواجهة ما تفرضه حالة التحّديات الكثيرة املفروضة على الواقع السوري ومستقبله؛ وذلك من خالل 
نظام تربوي - تعليمي ينضوي على مناهج تربوية وسياسات وبرامج وخطط تعليمية حديثة ومتطورة، تعزز 
ا وممارسة في وجدان ونفوس األفراد، 

ً
مفهوم االنتماء إلى الوطن الجامع، وتعمق مفهوم املواطنة فكًرا وسلوك

وتكرس حالة التماسك والتعاضد االجتماعي من خالل املدرسة وعبر مراكز التعليم والتدريب املختلفة وباقي 
خرىالتي لها دور مهم جًدا في تنمية الهوية الوطنية الجامعة.

ُ
القطاعات األ

إن التعليم هو القاعدة الصلبة التي تبني الدول عليها مشروعاتها االجتماعية والثقافية والسياسية 
واالقتصادية، وتحقق من خالله مستقبلها الذي تتطلع إليه. ومن خالله تجري تنمية مكونات الهوية الثقافية 
الوطنية وغرس القيم املعرفية واألخالقية. فاملدرسة بوصفها بيئة تعليمية أولى – باملعنى املنهجي- هي ذاتها 
مصنع الشخصية الوطنية، فيها تتشكل الهوية الوطنية األولى، فكل عنصر من عناصر العملية التعليمية له 
دوره في تشكيل شخصية وهوية الطفل املتعلم واملواطن، وينبغي لهذه العناصر أن تتكامل وفق إطار مّوحد.

ومما ال شك فيه أّن املناهج التربوية هي أداة التعليم األهم التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف التربوية 
للتعليم، لكنها تبقى أداة عاجزة عن إحداث تحوالت في سلوك وتوجهات الطالب في حال غياب رؤية علمية 
م والكوادر املرتبطة بهذه العملية في تنمية اإلحساس بالهوية 

ّ
وتوجهات وطنية، مع تأكيد تعزيز دور املعل

والبناء على الجانب املعرفي البسيط املتضمن في املناهج وربطه بالواقع االجتماعي والثقافي والسيا�سي. كما 

)90( - الهوية الوطنية والدولة في سورية ما بعد الثورة، رشيد الحاج صالح، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2020.
https://bit.ly/38cyQj8.

https://bit.ly/38cyQj8
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أّن السياسات التعليمية املّتبعة سواء تلك الصغرى على مستوى املدرسة، أم الكبرى على مستوى البيئة 
التعليمية الوطنية – باملعنى الجغرافي، جميعها تمارس تأثيراتها املرئية واملخفية في تعزيز أو تقويض عالقة 

الفرد بوطنه)91(.

وكما أن التعليم بمختلف مستوياته وأشكاله حق فردي، هو أيًضا حق جماعي، وبالتأكيد هو مصلحة 
وطنية ومجتمعية شاملة، مع التركيز على أهمية تأمين هذا الحق للجميع ملا له من دور رائد وأساس في تشكيل 
الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين. ومن هنا يبرز دور الدولة املستقبلية بمفهومها الوطني في تأمين 

باته ومقوماته.
ّ
مستلزمات التعليم وتيسير متطل

)91( - دور التعليم في تعزيز الهوية الوطنية، دنيا األمل إسماعيل، كلية التربية، جامعة املجمعة، 2021.
https://bit.ly/3muzBMH.

https://bit.ly/3muzBMH
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رابًعا- أسس تطوير التعليم السوري

حدد البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة التعليم الجيد بوصفه الهدف الرابع من جملة أهداف التنمية 
ا )92(، وحدد لذلك سبع غايات يأتي في مقدمتها تعميم التعليمين االبتدائي 

ً
املستدامة البالغ عددها 17 هدف

والثانوي، وحدد لها ثالث وسائل، وهي إيجاد بيئات تعليمية فعالة، وتأمين مزيد من املنح الدراسية، وتحقيق 
الزيادة في أعداد املربين واملدرسين)93(، ومن ثمانية أهداف أعلنتها األمم املتحدة في مطلع األلفية الثالثة 
خصت التعليم بهدفين منها، يتضمنان تحقيق إتمام عالمي ملرحلة التعليم االبتدائي، وتعزيز املساواة بين 

الجنسين، وتمكين النساء)94(.

وحدد املجتمع الدولي ستة أهداف)95( لتحقيقها بحلول عام 2015، وهي توسيع الرعاية في مرحلة الطفولة 
املبكرة، وتحسينها، وتوفير التعليم االبتدائي اإللزامي املجاني للجميع، وتعزيز التعلم واملهارات الالزمة للصغار 
والراشدين، وتحسين مستويات محو األمية عند الكبار، وتحقيق املساواة بين الجنسين، وتحسين الجوانب 

النوعية للتعليم كافة.

والتعليم حقل تنموي بذاته بقدر ما هو تنموي ومفتاحي لحقول التنمية األخرى كلها، املجتمعية منها 
واالقتصادية واإلنسانية، يشكل حجر الزاوية فيها، ويتشابك معها بوصفه أحد حواملها، ويشكل رافعة لها، 
ويشغل مع الحقول األخرى مساحة تشاركية وتأسيسية، يحفز مخرجاتها ونتائجها ضمن عالقة تفاعلية 

وطردية.

فنحن نتعلم كي نعرف ونعمل ونكون ونعيش)96(، وعلى هذه الركائز األربعة يقدم التعليم مفاتيح حياة 
أرحب، وخيارات إنسانية أوسع)97(، ومع إدراك الجميع أهمية هذا القطاع، وتماهي أهدافه مع أهداف الحياة 
ذاتها، يعزى االنصراف عنه إلى عده استهالكًيا من وجهة نظر ضيقة وآنية، اذا استبعدنا دوافع التجهيل 

)92( - أهداف التنمية املستدامة، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الدول العربية،
https://bit.ly/2WkBLna.

)93( - غايات التعليم، اليونسكو.
https://bit.ly/3mo4mms.

)94( - التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية وخطة التنمية ملا بعد عام 2015، موقع الحق في التعليم،
https://bit.ly/3841inc

)95( - املرجع السابق.

)96( - إطار عمل داكار التعليم للجميع الوفاء بالتزاماتنا الجماعية، اليونسكو،
https://bit.ly/3kdkHHU.

)97( - التعليم في سورية بين نمطية التحليل وافق االهداف، مركز مداد، 2018،
https//:bit.ly3/ywVONr.

https://bit.ly/2WkBLna
https://bit.ly/3mo4mms
https://bit.ly/3841inc
https://bit.ly/3kdkHHU
https://bit.ly/3ywVONr
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القصدي، ويعد بطيء املردود زمنًيا، ضمن الشهية املفتوحة لتنامي الرساميل السريعة التي ال تولي مزيًدا 
من األهمية إلى االستثمار في رأس املال البشري.

 وفي مجتمع مثخن بالجراح ومصاب بالكوارث كاملجتمع السوري، ُمني حقل التعليم بخسائر فادحة، 
 التعليمية كثيٌر من التراجعات، إذ أضافت الحرب املدمرة إلى فجوة التعليم النوعية السابقة 

َ
وأصاب العملية

فجوات عدة كمية ونوعية ومناطقية وجندرية، وتشظت مسارات العملية التعليمية املتبقية لديه بحسب 
توزع قوى السيطرة وتوجهاتها.

ومع مزيد من الخسائر والفجوات التعليمية تتكثف الحاجة امللحة إلى استنهاض هذا القطاع وتفعيله في 
خطوة أساس للتعافي والوصول إلى التنمية املستدامة التي يشكل التعليم أحد أهدافها وحلقاتها الرئيسة، 
ويمكن القول إن استنهاض قطاع التعليم وتطويره سيكون املؤشر األبرز لتعافي املجتمع السوري، وخروجه 

من تداعيات الحرب، وإعادة اللحمة املجتمعية فيه، واستقراره على املدى البعيد.

ا مرحلًيا، يبرز 
ً
وضمن عملية بناء تكاملية، يتموضع على خطها ردم فجوة التعليم القائمة بوصفه هدف

الهدف األبعد لبناء قطاع التعليم، ال بوصفه أحد القطاعات التنموية فحسب، بل بوصفه الحامل الرئيس 
للتنمية الشاملة التي تردم فجوات املعرفة واالقتصاد واملجتمع والهوية، كما تردم فجوة الحياة السورية 

التي أسس لها االستبداد واستكملتها الحرب.

وبالنظر إلى أن عوامل القصور الذاتي في التعليم السوري وليدة حزمة من الكوابح واملعوقات الداخلية 
والخارجية عن الحقل، فإن شرط النهوض بالتعليم وتطويره يعتمد على مجموعة من األسس العامة التي 
حّيد تلك العوامل، وتحفز سيرورة بناء العملية التعليمية للوصول إلى أهدافها وغاياتها 

ُ
يفترض فيها أن ت

املرسومة لها بعيًدا عن عمليات الترقيع، ألن مساًرا مشابًها لن يتجاوز ترميم الشكل الخارجي لحقل التعليم 
السوري املعتل بنيوًيا، واملرتهن لشروط سياسية وتاريخية، واملحكوم بالقصور املعرفي ومحدودية األداء 

والنتائج، عالوة على آثار مفاعيل الحرب فيه. 

 تحديد 
ً

وبما أنه ال بد من تطوير التعليم والنهوض به بوصفه ضرورة قصوى في الحال السورية، يجب أوال
أهدافه العامة وأسس تطويره، وإعادة هيكلته وتنظيمه وفق األسس املوضوعة لتجاوز عوامل الكبح 
واإلعاقة، وتشكيل أرضية صلبة لتطوره األفقي والشاقولي، وتحريره من حموالت تنتمي إلى دوائر ال تتقاطع 
 إلى 

ً
مع أهدافه الذاتية، ومن ثم ال تتقاطع مع أهداف إعادة البناء املفترضة بوصفها عتبة ال بد منها، وصوال

التنمية املستدامة. 
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األسس الوطنية والسياسية لتطوير التعليمأ. 

- األسس الوطنية بوصفها قاعدة لتطوير التعليم. 1

تتقاطع ضرورة تطوير التعليم في سورية مع مجوعة حوامل رئيسة تمليها ضرورات األوضاع العادية، 
وتكثفها الحال االستثنائية للوضع السوري، ويمكن عدها أسًسا موجبة لتطوير التعليم الذي يعد أحد 
، ويتقاسم مع املجتمع 

ً
املعايير الرئيسة لتطور البلدان واملجتمعات. فالتعليم يقع على حوامل التنمية اوال

حوامل بناء القيم اإليجابية فيه، ويشكل عنصًرا رئيًسا في السعي إلى تحقيق اإلنماء املتوازن، وتقع على كاهله 
مسؤولية بناء الشخصية الفردية الحرة والناقدة، بما يساهم إيجاًبا في بناء التكوين املجتمعي الحديث 

واملوحد.

ومن األسس املوجبة لتطوير حقل التعليم السوري، إلى األسس املطلوب وضعها وتوافرها لحصول عملية 
ا تأسيسية، ليبنى استناًدا 

ً
التطوير، يظهر اإلطار الوطني الحاضن لهذه األسس بوصفه منصة أولى أو شروط

ا، ضمن منظور الرؤية الوطنية العامة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، ويمكن تلخيصها بأسس  إليها سوريًّ
مركزية عدة:

التشابك والتكامل بين األهداف الوطنية العامة وأهداف التعليم. 1

يساهم التشابك في توضيح السياسات التعليمية، ويحدد مساراتها ومخرجاتها في اإلطار الوطني، فيتحرك 
التعليم ضمن رؤى وتصورات واضحة من جانبه، وفي املجتمع السوري سيحدد التشابك املسارات األكثر 
إلحاًحا في التعليم لردم الفجوات الكبرى، بطريقة تساعد في تغطية االحتياجات امللحة ضمن القطاعات 
هذه  تدفع  أن  املحتمل  ومن  والزراعة،  الصناعة  مثل  من  ومباشرة،  بوضوح  معه  املتفاعلة  التنموية 
االحتياجات املتسارعة تلك القطاعات املستفيدة إلى تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لقطاع التعليم، سواء 
بوصفه استثماًرا بعيد األجل، أم تلبية مرحلية لبناء كادرات مطلوبة ضمن مراحل زمنية محددة. ويمكن 
للدعم أن يتجلى في منح دراسية ومكافآت شخصية أو جوائز تقدير إلسهامات مميزة وخاصة ضمن مجاالت 
معينة، أو بشكل مراكز أبحاث، وهي وسائل تحفيزية من القطاعات األخرى للتعليم ما تزال غير متداولة في 

اإلطار السوري. 

واتسمت السياسات التنموية السابقة في سورية بافتقارها إلى األهداف الواضحة والترابط الحقلي بين 
قطاعاتها املتعددة، وغالًبا ما جاءت ارتجالية وخاضعة لبنية السلطة السياسية االقتصادية والخدمية، 
وبقيت في إطار العموميات، لتنعكس الضبابية والقصور التنموي في السياسات التعليمية ومخرجاتها 
الفعلية، من دون الربط الوظيفي الكافي، ليتحول التعليم بصورة ما إلى قطاع منفصل ال يجد تعبيراته 

التنموية في الفضاءات األخرى إال في الحدود الدنيا، أو ألهداف ال تخدم القضايا التنموية.

خلق البيئة التعليمية املالئمة وإعادة االعتبار للتعليم. 2

ا مالئًما لسير 
ً
تتكون البيئة التعليمية بفعل تقاطعات اجتماعية واقتصادية وسياسية عامة تشكل مناخ

العملية التعليمية، فال يقتصر التعليم على الذهاب إلى املدرسة، ونسب االلتحاق العالية، وحفظ املعلومات 
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املطلوبة، وتحقيق نتائج امتحانية مرضية في هذا املضمار، فعملية التعليم عملية أوسع وأشمل باملعنيين 
 

ً
العلمي والتربوي تبدأ من إمكانات األسرة وأحوالها، وتنتهي عند مخرجات التعليم التي تشكل بدورها عامال
حاسًما في قيمة العملية التربوية بالنسبة إلى األفراد وحياتهم، وخاصة على الصعيد االقتصادي، عبر قدرتها 
على تلبية االحتياجات الضرورية التي تساهم بدورها في إعادة املنزلة إلى التعليم وقيمه، واحترام العلم 

واملدرسة واملعلم، األمر الذي تفتقر إليه املنظومة التعليمية في سورية حالًيا.

 وضمن غياب بيئة تعليمية مواتية أو فعالة في سورية، ال يمكن العمل جدًيا على تطوير التعليم. فعلى 
سبيل املثال، يصعب على املعلم املستهلك نفسًيا واقتصادًيا أن يؤدي دوره املطلوب، ويتعذر على الطالب 
 على أن مستوى متدنًيا من 

ً
ربط املعلومات املقدمة له، مهما كانت مهمة، في مجاالت توظيفها املمكنة، فال

االحترام االجتماعي للمعلمين سينعكس بالضرورة سلًبا في الصورة الكلية للعلم في ذهن الطلبة، ومع افتقار 
الطلبة إلى ضروريات الحياة، كما هو الحال في سورية حالًيا، لن تصمد املثل العليا في التعليم،

وفي العموم يرتبط احترام العملية التعليمية بتوافر بيئة تعليمية بأركانها ومراحلها كاملها، من شأنها أن 
تنعكس إيجاًبا في املردود التطويري للتعليم، ونسبه العامة في قطاعات التنمية والحياة.

عملية الوصول املجاني والشامل إلى التعليم الجيد. 3

يشكل توسيع قاعدة االستهداف العددي املرحلة األولى من عمليات تطوير التعليم، ويمكن عد الوصول 
الشامل واملجاني إلى التعليم أساًسا لتطويره كما هو هدف وطني، وال يقتصر الوصول الشامل واملجاني 
من منظور تطوير التعليم على الصفوف األولى فحسب، كما كان الحال سابًقا، أو االقتصار على املرحلة 
ا للتعليم 

ً
 إلى الثانوية العامة بوصفه هدف

ً
األساسية فقط، وإنما يتعين توسيع االستهداف الشاقولي وصوال

اإللزامي، وحًقا من حقوق الطلبة.

والوصول الشامل ضمن منظور التطوير يأخذ في الحسبان استهداف أصحاب الحاالت الخاصة، وإدراج 
املمكن منها في املدارس العادية، وإنشاء مدارس متخصصة للحاالت األصعب، وإدراج نظم تعليمية خاصة 
بهم، تراعي أوضاعهم وإعاقاتهم، من مثل املكفوفين والصم والبكم وحاالت االعتالل العضلي والشلل، 
وغيرها من اإلعاقات املتنوعة؛ مع التأكيد على تالزم الوصول الشامل واملجاني إلى التعليم مع معايير جودة 

التعليم، لضمان اإلسراع في عملية تطوير القطاع التعليمي وفق األسس الوطنية العامة.

 بين الجنسين، وإلغاء الفجوات الجندرية في 
َ
وفي الوقت الذي يعني فيه الوصول الشامل للجميع املساواة

كثير من مراحل التعليم حتى الثانوي، يتعين على قاعدة املفهوم املجاني باملثل توسيع مساحاتها لتشمل كثيًرا 
من النفقات املترتبة على التعليم من االحتياجات املدرسية إلى عبء املواصالت، وضرورة توافر الوجبات 

الصباحية للطلبة جميعهم ضمن رؤية األسس الوطنية لتطوير التعليم.

ا وطنًيا وحًقا من الحقوق الرئيسة، أن 
ً
ومن شأن الوصول الشامل واملجاني للتعليم، إضافة إلى كونه هدف

يعمل على حماية حقوق األطفال األخرى، وإنقاذهم من العمالة والتجنيد وسوء املعاملة واالستغالل وزاج 
القاصر، وغيرها من االنتهاكات الجارية بحقهم في سورية. 
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السياسية . 2 الوصايات  من  التعليم  )تحرير  التعليم:  لتطوير  قاعدة  بوصفها  السياسية  األسس 
والعقائدية(

عانى التعليم السوري هيمنة السياسة على مجمل العملية التعليمية والتربوية، وتدخالته في مفاصلها 
ووظائفها ومخرجاتها كلها، وتحول إلى و�سي عليها، وانقلبت األدوار ليصبح التعليم في خدمة السياسة.

 وتجلت تلك الهيمنة على التعليم في ثالثة أشكال رئيسة وجدت تعبيراته في الدساتير القائمة)98(، وهي:

الشكل العقائدي ) ببعديه الديني واأليديوجي(.. 1

الشكل القومي.. 2

الشكل الحزبي الضيق املرتبط بمرحلة البعث تحديًدا عبر املنهاج والنشاط املدعوم من منظمات . 3
حزبية في داخل قطاع التعليم.

 وفيما هيمنت العقائدية بمسلماتها على الفضاء التعليمي بتحديد املخرجات املعرفية مسبًقا، من خالل 
تصوراتها اليقينية أو مقوالتها الكلية، تمحورت الوصاية القومية على حقل التعليم بإشكالية مزدوجة 
تتعلق األولى بقوميات مغايرة ضمن املجتمع السوري، وارتبطت الثانية بصعوبة الفصل بين مجريات الواقع 
التاريخي ودوائر القداسة، أما الحزبية فجمعت بين عسكرة التعليم وتسييسه وإخضاعه ملنظور الحزب 

الحاكم ومصالحه ومصالح القائمين عليه.

يعد فصل التعليم عن السياسة وتحييده عن الشأن السيا�سي املباشر ضرورة تنبع من املحافظة على 
السياق املستمر للعملية التعليمية، واملحافظة على أهدافها، والنأي بهاعن التقلبات السياسية الطارئة.

وبعد عام 2011 خضع التعليم لواحدة من أشكال الهيمنة السياسية على األقل، بحسب قوى السيطرة 
التعليم ملقوماتها األيديولوجية والقومية  في إخضاع  السياسة  النظام استمرت  املوجودة. ففي مناطق 
والحزبية املباشرة، واستمر إخضاع التعليم لنظم السيطرة وعده أحد األدوات الرئيسة في الصراع، وفي 
مناطق اإلدارة الذاتية خضع التعليم للهيمنة السياسية األيديولوجية والقومية الحزبية أيًضا، فيما هيمنت 

األيديولوجيا الدينية على العملية التعليمية في مناطق املعارضة بصور ودرجات مختلفة.

وال يتوقف تحرير التعليم عن الوصاية السياسية على املناهج فقط، بل على كامل مفاصل العملية 
التعليمية بدًءا من السياسات التعليمية واختيار املناصب العليا والدنيا، وتحرير النشاط الريا�سي والثقافي 
 إلى حق 

ً
من تبعيته ملنظمات مسيسة من مثل اتحاد شبيبة الثورة والطالئع التابعين لحزب البعث، وصوال

توظيف الخريجين في دوائر الدولة بعيًدا عن االنتماء السيا�سي.

ويساهم تحرير التعليم من الوصايات السياسية والقومية واأليديولوجية في ثبات العملية التعليمية 
واستقرارها، ويعزز وتيرة تطورها، مع التأكيد على ضرورة دعم الحكومات املتعاقبة للعملية التعليمية 

)98( - انظر: إصالح نظام التعليم في سورية، رستم محمود، برنامج املعرفة حول املجتمع املدني في غرب آسيا، الهاي، هولندا، 2005.
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واستقاللها، وعدها مسلمات وطنية فوق التجاذبات السيا�سي، وعدم التعارض مع أهدافها، أو ربط العملية 
التعليمية بأي شكل من أشكال التقلبات السياسية. 

األسس النظرية واملعرفيةب. 

األسس النظرية. 1

أحدثت نظريات التعليم الحديثة ثورة في مفهومات العملية التعليمية، ومهماتها، ونقلتها من إطار نقل 
املعرفة واملهارات الخاصة بها إلى آفاق أكثر رحابة تتعلق باإلنسان ذاته. ففي حين كانت النظريات القديمة 
تعنى باملدخالت)املعلومة(، ركزت النظريات الحديثة على املخرجات )املتعلم(، وعنيت بجوانب تتعلق ببناء 
شخصيته الحرة والناقدة، وتنمية سلوكه التعاوني واالندماجي وتعزيزه، وتكريس املبادئ والقيم اإليجابية 

فيه، ونبذ العنف والتطرف والكراهية، واحترام حقوق االنسان.

وانسجم هذا التبدل مع تطور حقوق الطفل)املتعلم(، إذجاء في املادة 28 أن حق الطفل في التعليم ليس 
نابًعا من حق التعلم فقط بل من محتواه املحدد في املادة 29 من التعليق العام من الصكوك الدولية لحقوق 

اإلنسان)99(، ويشمل:

تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أق�سى إمكاناتها.	 

تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية واملبادئ املكرسة في ميثاق األمم املتحدة.	 

تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش 	 
فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في األصل والحضارات املختلفة عن حضارته.

إعداد الطفل لحياة تستشعر املسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة 	 
بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص 

الذين ينتمون إلى السكان األصليين.

تنمية احترام البيئة الطبيعية.	 

وتتجه نظريات التعليم إلى عّده عملية تجمع بين الخبرات والتأثيرات الشخصية والبيئية الكتساب 
معارف الفرد ومهاراته وقيمه ومواقفه وسلوكه ووجهات نظره العاملية أو إثرائها أو تعديلها، وتطور نظريات 
التعليم الحديثة بتطوير فرضيات تصف كيفية حدوث هذه العملية، وتشمل املفهومات والنظريات الرئيسة 
للتعلم نظريات السلوك وعلم النفس املعرفي والبناء االجتماعي والتعلم التجريبي والذكاء املتعدد ونظرية 

)99( - أهداف التعليم، اتفاقية حقوق الطفل.
https://bit.ly/3y8Lbzb.

https://www.almrsal.com/post/878439
https://www.almrsal.com/post/878439
https://www.almrsal.com/post/181146
https://bit.ly/3y8Lbzb
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التعلم القائم ومجتمع املمارسة )100(.ويشكل البناء النظري البنيان التأسي�سي األول لعملية تطوير التعليم 
في سورية، ومدخله الرئيس الذي تتجاور فيه أسئلة »ماذا نعلم؟ وكيف نعلم ؟« جنًبا إلى جنب مع سؤال 
»ملاذا نعلم؟«حيث تحدد تبنى على اإلجابات املفترضة مجموعة من الخطوات والنتائج الالحقة، ومن أهّمها:

تحديد السياسات التعليمية املطلوبة في سورية بما يتسق مع نظريات التعليم املتبعة للوصول إلى . 1
النتائج املطلوبة.

ضمان استقرار العملية التعليمية واتساقها في املؤسسات التعليمية كافة ضمن إطار موحد، وفي . 2
املراحل التعليمية كافة أيًضا، بما ينسجم مع الرؤى النظرية.

يحدد اإلطار النظري الطريق األمثل لسيرورة العملية التعليمية) كيف نعلم؟( ضمن أنماط تعليم . 3
تفاعلية تتولى إشراك الحواس الخمس للمتعلم، كما تتولى إدراج تفاعله القيمي واألخالقي والذاتي 

ضمن مسار املنظومة التعليمية.

يحدد األساس النظري حجم االحتياجات اإلنشائية واملخبرية والوسائل املساعدة، لالنتقال من . 4
التعليم النظري املجرد إلى التعليم التطبيقي والتجريبي.

يساهم األساس النظري في تشكيل املعايير الرئيسة القابلة لقياس مخرجات العملية التعليمية وفق . 5
معايير محددة ومنتظمة. 

ويفتقر النظام التعليمي السوري باعتراف مسؤوليه إلى منظومة تعليم حديثة وموحدة، وإلى أساس نظري 
واضح، وتتكرر الدعوات من داخل املنظومة التعليمية إلى ضرورة إصالح التعليم من دون إرفاقها بخطط 
أو تصورات واضحة)101(، وتبقى هذه الدعوات في إطارها االعالني لعجز النظام التعليمي السوري،بنيوًيا 
 في التعليم، ويركز التعليم السوري على املعلومة املجتزأة 

ً
ا أوال

ً
عن تلبية متطلبات بناء اإلنسان بوصفه هدف

واملبتورة عن سياقها الوظيفي والداللي.

ودفع غياب األساس النظري للتعليم السوري في وزارة التربية ضمن ورقة املعايير الوطنية املتبعة لتطوير 
املناهج املوضوعة عام 2004 في سورية إلى تحديد املعايير الوطنية لكل مادة في املنهاج على حدة)102(، وفي 
املقابل أعلن دارم الطباع وزير التربية الحالي 2021 عن إدراج مادة »التعليم والتعلم الوجداني االجتماعي«، 
ومن سياق شروحاته عنها تبين أنها تكافئ إحدى الركائز األربع للتعليم، وهي نتعلم لنكون،« وبحسب الوزير 

)100( - انظر: أهم النظريات التعليمية الحديثة.
https://bit.ly/3888puI.

)101( - انظر: إصالح التعليم، في املجلة التربوية اإللكترونية السورية، العدد صفر.
https://bit.ly/3ycD3xu.

)102( - انظر: مدخل إلى املعايير الوطنّية ملناهج التعليم العام ما قبل الجامعّي في سورية، مصطفى أبو شاهين،
https://bit.ly/3jafYaE.

https://bit.ly/3888puI
https://bit.ly/3ycD3xu
https://bit.ly/3jafYaE
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يتعلم الطالب »من خاللها مهارات التعامل مع اآلخر والعمل ضمن فريق، وكذلك التعاطف والتسامح وتقبل 
اآلخر، وهذا علم قائم بحد ذاته«، بحسب وصفه)103(. ووفق هذا التصور اختزلت هذه الركيزة من كونها 
 ضمن سياق املنظومة التعليمية املتكاملة، ونتاًجا للطرائق واألساليب ونظم التفكير املتبعة في عمليات 

ً
أثرا

 في املدارس يدّرسفي حصتين أسبوعًيا لتعليم الطالب السوريين من يكونون 
ً
التعليم والتعلم، إلى كونها مقررا

إذ »أن التعلم الوجداني االجتماعي يلعب دوًرا  بوساطة التركيز على الفنون وإيالئها مزيًدا من االهتمام، 
مهًما في إثراء نمو املتعلمين اجتماعًيا وعاطفًيا وتعزيز سلوكيات املواطنة والقيم الخلقية والتعلم األكاديمي 

والدافعية لإلنجاز«)104(.

- األسس املعرفية. 2

يهتم الحقل املعرفي في املقام االول بتحديد املحتوى التعليمي، ويأتي بوصفه خطوة الحقة لتحديد األساس 
النظري، ويتصل مع تحديد املحتوى بطرائق واستراتيجيات التعليم، بهدف انسجام البنية املعرفية املقدمة 
للطالب مع البنية الطرائقية املستخدمة إليصالها، وكذلك انسجامها مع الفئات العمرية املقدمة لها بترتيب 
معرفي واضح ومترابط،وغير خاضع للتبدل الزمني السريع)105(، و ويرتبط املحتوى باألغراض)املوضوعات(، 
وإذا » كانت الفلسفة واألهداف تمثل الخطوط العريضة للمنهاج، فاألغراض تمثل قلب وجوهر املنهاج. هذه 
األغراض هي توقعات واضحة ملا يجب على املتعلم أن يتعلمه وأن يكون قادًرا على القيام به، وهي بالضرورة 

قابلة للمالحظة والقياس«)106(.

»إّن مدخل أساسّيات املعرفة يركز على تعليم ما هو أسا�سّي من املعرفة من مفهومات ومبادئ عاّمة 
وأساليب بحث مع تنمية طرائق التفكير وبناء املهارات العملّية واالبتعاد عن الحشو والتكرار، كما أنه يرفض 
التعليم التلقينّي بما يفرضه من تركيز على الحفظ، فال فائدة من حفظ املعلومات من دون توظيفها في حياة 

املتعلم«)107(، كما هو الحال في التعليم السوري.

وتحدد النظريات املعرفية نوعين من املعايير األساس للمحتوى، وهما الصدق والداللة، وأربعة معايير 
ثانوية، وهي احتياجات واهتمامات املتعلم واملنفعة، وقابلية املحتوى للتعلم، وارتباطه باملجتمع، وفي العموم 

يمكن دمج النوعين في ثالثة معايير رئيسة وهي الصدق واألهمية وقابلية املحتوى للتعلم)108(:

)103( - وزير التربية السوري يكشف عن فرض مادة جديدة ستعلم السوريين التسامح وتقبل اآلخر، ستيب نيوز، 2021-08-09.
https://bit.ly/3z81FJc.

)104( - ملحة عن مادة التعلم الوجداني واالجتماعي املضافة للمنهاج السوري، محمد نور الشيخ مو�سى، مدونة املناهج التعليمية،
https://bit.ly/3BaSW9T.

)105( - املرجع السابق.

)106( - مدخل إلى املعايير الوطنّية ملناهج التعليم العام ما قبل الجامعّي في سورية، مصطفى أبو شاهين،
https://bit.ly/3jafYaE.

)107( - املرجع السابق.

)108( - املرجع السابق.

https://bit.ly/3z81FJc
https://bit.ly/3BaSW9T
https://bit.ly/3jafYaE
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الصدق : وهومعيار معرفي يرتبط بحداثة املحتوى وعلميته، مع احتساب الجانب النسبي لصوابية . 1
العلوم بالنسبة إلى الزمن، كما يرتبط بمدى اختيار املحتوى باالهداف املطلوبة.

األهمية: و«تعني اختيار العناصر األساس )حقائق مفهومات – قوانين نظريات – مبادئ إلخ، التي . 2
تشكل العمود الفقري للعلم وتساعد التلميذ في توسيع وتطوير معارفه فيه، وأن يعي التلميذ طبيعة 

ذلك العلم«)109(، ويعي املجاالت التطبيقية له واملردود العلمي واالجتماعي الناجم عنه.

قابلية املحتوى للتعليم: وتحدده جاهزية املتعلم عمرًيا ونفسًيا وعقلًيا وبدنًيا لهذا املحتوى، ويرتبط . 3
بمستويات تأهيل الكوادر التعليمية له، ومدى الزمن التعليمي املتاح لهذا املحتوى.

ويشكل املحتوى التعليمي في املنهاج السوري أحد نقاط الضعف واإلعاقة في العملية التعليمية لعدم 
اتساقه وتناقضاته في امليادين املختلفة، وبطء مواكبته للتحديث العلمي، وانعدام الصدقية في جوانب 

كثيرة منه، إضافة إلى التدفق الكمي املبالغ فيه في بعض املواضيع، قياًسا بالفئات العمرية املستهدفة.

 ومع قابلية تطوير املحتوى التعليمي السوري بسالسة، في ما يخص العلوم األساس، يبدو تحديث محتوى 
املناهج السورية في العلوم اإلنسانية أكثر صعوبة، ويحتاج إلى مزيد من العمل للوصول إلى توافقات تبتعد 
بشكل ما عن الخالفات اإلشكالية التاريخية غير املحسومة في الوعي العربي عامة، ومنها الوعي السوري، ومنها 
قضايا التاريخ والهوية والقومية، والقداسة، والقضايا االجتماعية أيًضا، وربما استدعت تلك الصعوبات 
معياًرا رابًعا يتعلق بمدى قابلية البعد االجتماعي في سورية تحديث املحتوى اإلنساني ضمن مسار التدرج 

الزمني، أو ضمن مسار زمني يتالقى مع مناهج الدولة السورية الجديدة.

مناهج سورية املستقبلج. 

ا غير منجز بصورة نهائية، يتلمس األطفال 
ً
يشكل املا�سي القريب في املجتمعات الخارجة من الصراع تاريخ

والشباب آثاره بقوة في عدد من مناحي حياتهم، وباألخص املتضررين مباشرة من الصراع من اليتامى 
واملعاقين أو فاقدي األحباء وبعض ذويهم املقربين، وعايشه كثيرون، وترك ندوًبا قوية في نفوسهم.

ز من  »إن إعادة بناء نظام التعليم في البالد يمكنه أن يساعد في سد طريق العودة إلى العنف، وُيعّزِ
شرعية املؤسسات الديمقراطية. وال تعتمد هذه املساهمة على إعادة بناء املدارس فقط، بل على إعادة 
األطفال والشباب مرة أخرى إلى النظام التعليمي، وتعزيز قيم التسامح والسالم من خالل املناهج الدراسية. 
واألهم من ذلك، فإنها تعتمد على حساسية هذه الجهود حيال ذلك اإلرث من انتهاكات حقوق اإلنسان في 

املا�سي«)110(.

)109( - املرجع السابق.

.ICTJ ،110( - التحول في التعليم تحول في املستقبل، بول سايلس(
https://bit.ly/3B5FUKB.

https://bit.ly/3B5FUKB
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وتستدعي املرحلة التصالحية وإعادة التعايش واالندماج في سورية على غرار تجارب مشابهة في العالم، 
مراعاة التعليم مجموعة من االعتبارات الواجبة لبناء جيل مغاير يتبنى قيًما مختلفة تشكل حصانة مجتمعية 

وتسرع في عملية رأب الصدع القائم، ومن أهمها)111(:

تأكيد سيادة القانون في املناهج والتصدي للمظالم في املجتمعات املتضرة.. 1

تأكيد قيم املواطنة والحقوق والواجبات في املناهج وتدعيمها سلوكًيا.. 2

تأكيد التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز بأشكاله كافة.. 3

إشراك األطفال والشباب من خالل املؤسسات التعليمية في عمليات العدالة االنتقالية »وإعالمهم . 4
بصورة صحيحة. يعد تشكيل برامج تواصل إلجراءات العدالة االنتقالية تراعي احتياجات األطفال 

أمًرا بالغ األهمية بهدف ضمان سماع أصواتهم في مثل هذه العمليات«)112(.

ا.. 5
ً
تنمية التفكير النقدي في املا�سي والحاضر لتعزيز تصورات مستقبلية أكثر إشراق

 وتشكل املصطلحات والتسميات القادمة من زمن الصراع استفزاًزا كبيًرا ملجمل الفئات املتصارعة أو 
الحليفة لها، ويتوجب على املناهج الجديدة العمل على مستويين رئيسين: يتجلى األول منهما في العمل في 
صلب املناهج ذات الصلة بالتاريخ عموًما، وفي التاريخ املتصل بزمن الصراع وقضاياه خصوًصا، والسعي 
إلتى جنب املصطلحات والتسميات العائدة إلى أاحد األطراف عند اإلشارة إلى الزمن املقصود، واختيار 
السرد التاريخي الذي يحترم الضحايا من كل األطراف، ويبتعد عن مفهومات اإلدانة الجمعية، فعلى سبيل 

املثل يمكن تسمية الضحايا جميعهم بالشهداء خارج إطار كبار القتلة واملجرمين املوصوفين.

إن دور املناهج الجديدة مركب وصعب بعد صراع معقد ومتشابك ومديد زمنًيا، ونجم عنه مئات آالف 
الضحايا السوريين، وكثير من الخسائر، ولكنه ضروري، وخصوًصا لفئة األطفال والشباب الذين يشكلون 
تقريًبا نصف املجتمع السوري، وهم الدعامة الرئيسة لبناء املستقبل، حيث سيدعم التعليم تصوراتهم عن 

املا�سي والحاضر واملستقبل.

 للتحديد الزمني، 
ً

 ومع هذا يمكن القول: إن مهمة املناهج القادمة في سورية لن تكون أمًرا يسيًرا أو قابال
ولن يكون من السهل تحديد محتواها التعليمي املتعلق بسردية األحداث أو توصيفها، ضمن حجم التشابكات 

والتناقضات املجتمعية فيها من دون إحداث شروخ في نفوس املتضررين منها.

 وال سبيل لترميم الصفة املنقوصة للعدالة االنتقالية من وجهة نظر الضحايا، سوى العمل على تغليب 
قيم التسامح والبناء لسد الفجوات النفسية أو االجتماعية الناشئة عنها، وهي املهمة التي يتوجب على 

)111( - انظر: التعليم من أجل بناء السالم، الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.
https://bit.ly/3Db2eo3.

.ICTJ ،112( - إضاءات خمسة عشر عاما، املركز الدولي للعدالة االنتقالية(
https://bit.ly/2Wct12h.

https://bit.ly/3Db2eo3
https://bit.ly/2Wct12h
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التعليم واملناهج العمل الدؤوب عليها، »حيث يؤكد املركز الدولي للعدالة االنتقالية، »أّن التعليم قد يؤّدي 
ح. فإعادة هيكلة نظام التعليم في أي بلد قد يساهم في الحّد 

ّ
ا في بناء السالم ُبَعيد انتهاء أي نزاع مسل دوًرا مهمًّ

من أعمال العنف ويعّزز شرعية املؤسسات الديمقراطية. وال تعتمد هذه املساهمة على بناء املدارس وإعادة 
األطفال والشباب إلى مقاعد الدراسة ونشِر قيم املسامحة والسالم في املناهج الدراسية وحسب، بل ترتكز 

أيًضا، وبصورة كبيرة، على ُمراعاة هذه االنتهاكات التي مّست بحقوق اإلنسان في املا�سي«)113(.

إعادة هيكلة التعليم السوريد. 

يتطلب تحقيق األهداف الجديدة للتعليم السوري بمعاييره الحديثة تغييًرا جوهرًيا في طبيعة النظم 
واألدوات الراهنة، لتمكينها من إنجاز غاياتها بوسائلها بالسرعة املمكنة، صالحيات وتراتبيات مغايرة تتسم 
باملرونة واالنسجام والتكامل، تتجاوز فيها مسببات اإلعاقة والقصور في النظام الحالي، ومن البداهة القول 
أهدافا جديدة بمعايير مستجدة، تتطلب أيًضا كفاءات نوعية وعددية ال بد من توفيرها إلتمام عملية تطوير 
التعليم السوري، وال يمكن للنظم والكفاءات الجديدة أن تتموضع على مسار الفعل الحقيقي من دون 

إعادة هيكلة شاملة للتعليم السوري تكون في صلب غاياتها إحداث التطوير املنشود.

وتعني إعادة الهيكلة »عملية تغيير مدروسة للعالقات الرسمية بين املكونات التنظيمية«، و«مجموعة 
االستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها اإلدارة لتحسين كفاءة األداء«، وإعادة تأهيل 

وتموضع للموارد البشرية بما يحقق األداء األمثل في التعليم بما يتالءم مع األهداف املقررة)114(.

ويحدد التعريف املكونات الرئيسة لعملية الهيكلة بأبعادها الثالثة، وهي الجزء الناظم لها وألدوار األجزاء  
ا الجانب املتعلق بتأهيل وإدارة املوارد البشرية التعليمية، لضمان 

ً
والجانب التخطيطي والرؤيوي فيها، وثالث

النتائج املتوافقة مع األهداف.

الجانب التنظيمي. 1

ينطوي أي نظام تعليمي على شبكة مترابطة من العالقات بين املكونات التابعة له، ويختص كل جزء 
منها بوظيفة معينة مع وجود درجة من التعاون والتكامل بين تلك األجزاء في أدائها لوظائفها وترتبط بشبكة 
سببية مباشرة وغير مباشرة)115(، ضمن أداء تفاعلي بين املكونات املتعددة، وتشكل تلك الشبكة الجزء 

التنظيمي واإلداري من السياسة التعليمية.

)113( - المرجع السابق.

- دراسة استشرافية إلعادة هيكلة وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية، هيا بنت عبد العزيز البراهيم، املجلة التربوية الدولية   )114(
املتخصصة، املجلد 8، العدد 4، نيسان 2019.

https://bit.ly/2WkJodi

)115( - السياسة التعليمية، مدونة الكاتب د. عماد الحديدي، 2010/10،
https://bit.ly/3grmwji.

https://bit.ly/2WkJodi
https://bit.ly/3grmwji
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و«يشكل نظام التربية جزًءا من نظام البلد االجتماعي واالقتصادي الذي يؤمن املدخالت/املوارد )التالميذ، 
املعلمين، الكتب املدرسية، الوسائل املالية، إلخ( املستخدمة في عملية تعليم وتدريب السكان«)116(.

و تخضع سياسات التعليم في سورية ملركزية سياسية تتبع تكوين السلطة السياسية، ويختص أحد 
أعضاء القيادة القطرية التابع لحزب البعث باإلشراف على التعليم ) رئيس مكتب التعليم القطري( ويخضع 
وزير التربية لتوجيهاته، علًما أن وزير التربية بدوره يمثل سلطة سياسية غير محايدة ضمن نظام التعليم 
السوري، بما يحيل إلى مفهوم نظام التعليم املغلق)117( حيث يتسم التعليم السوري بمركزية إدارية أسوة 
بباقي القطاعات الرسمية، تتداخل مع املركزية السياسية وتتبع لها، وينجم عن تلك املركزيات سلسلة من 
القوانين والنظم الكابحة ضمن املؤسسات التعليمية وعالقاتها البينية واإلدارية، ومن ضمنها على سبيل 
املثال صالحيات اإلدارة املدرسية والجهاز اإلداري املشرف، علًما أن تعيين اإلدارة بدوره يخضع لقرارات 

مركزية واعتبارات سياسية مشددة، بعيًدا عن أي اعتبارات تعليمية مباشرة.

إن ضمان استقالل العملية التعليمية عن السياسية، وتغيير القواعد البينية والنظم الداخلية، بين 
مكونات العملية التعليمية والتربوية بهرميتها، وصالحياتها، يستدعي إنشاء كيان جديد يتمتع باالستقاللية 
املطلقة، ويتكون انتخابًيا، بصورة هرمية من داخل املؤسسات التعليمية، ويمكن تسميته )املجلس األعلى 
للتعليم(، وهو مستقل عن السلطة السياسية تماًما، يرسم السياسات التعليمية بما ينسجم مع خدمة 
األهداف العامة للتعليم، ويضع القواعد واألطر الناظمة لعالقات املؤسسات التعليمية ببعضها، وعالقات 
اإلدارة بالكادر التعليمي، ويحررها من الفو�سى والتعقيد، ويحدد مهامها وحقوقها بدقة، ويشرف على سير 
وأداء العملية التعليمية بكامل مراحلها، ويحفز املؤسسات التعليمية على لعب دورها بكامل مساحته ضمن 
روح التنافسية والتعليم الجيد، بعيًدا عن الوصايات، ويحدد املساحات الفاصلة بينه وبين وزارة التربية 

باقتصار عمل األخيرة على اإلطار اإلداري واملالي للجهاز الوظيفي العامل ضمن الوزارة .

 ويتفرع عن املجلس األعلى مجالس تعليمية في املحافظات تقوم بمهامها املنوطة بها تنفيذًيا ضمن 
صالحياتها املناطقية.

ويتولى املجلس األعلى إعداد اإلطار التنظيمي )النظام الداخلي( لعالقة املكونات التعليمية بأجزائها 
األخرى، ويحدد مسؤولياتها الواضحة بعيًدا عن ازدواجية أو تعدد الجهات الوصائية، كما يحدد املعايير 
الرئيسة لتقييم األداء، ومعايير اختيار اإلدارة والكادر التدري�سي، ومنظومة الحوافز والعقوبات املتعلقة 

بمجريات العملية التعليمية.

)116( - تشخيص القطاع التربوي، البرنامج التدريبي حول تخطيط القطاع التربوي، يونسكو 2012.
https://bit.ly/3ybmmTe.

)117( - النظام املفتوح والنظام املغلق، منتــــدى الدكتور عبد الســــالم دائل.
https://bit.ly/3zgfTYz.

https://bit.ly/3ybmmTe
https://bit.ly/3zgfTYz
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الجانب التخطيطي. 2

يجمع الجانب التخطيطي ورسم السياسات التعليمية بين الصورة املشخصة لألهداف التعليمية، 
واملسار والوسائل املتبعة للوصول إلى تلك األهداف التي يمكن تلخيصها باآلتي:

رسم الخطط والسياسات التعليمية القادرة على تلبية األهداف العامة للتعليم.	 

تحديد الوسائط والطرائق التعليمية التي تتالءم مع كل قطاع تعليمي بغية رفع املردود التعليمي 	 
كًما ونوًعا.

توحيد الجهة الوصائية على التعليم.	 

وضع معايير رئيسة لقياس جودة التعليم.	 

التوازن بين التعليم العادي واملنهي من دون تحيز أو إضفاء قيم إضافية على أي منهما.	 

توظيف املوارد املالية املتاحة بالطرق األمثل في كل القطاعات، والسعي إلى زيادة نسب اإلنفاق املالي 	 
على التعليم بنسب تعبر عن التوجهات العامة وفق الخطة.

تقييم نتائج السياسات التعليمية سنوًيا، والعمل على تجاوز نقاط الضعف فيها.	 

إشراك الطلبة واألهل والكادر التدري�سي في عملية تقييم السياسات التعليمية.	 

املوارد البشرية. 3

عادة من شأن إعادة الهيكلة أن تعيد توزيع املوارد البشرية بما يتالءم مع األهداف والخطط املوضوعة، 
وغالًبا ما ينتج عنها، أو تنطلق أساًسا من فكرة التخلص من العمالة الزائدة، غير أن هيكلة املوارد البشرية 
في التعليم السوري تنطلق من نقطتين رئيستين؛ هما نقص املوارد البشرية املوجودة قياًسا إلى االحتياجات 
ا من منظومة األهداف املستجدة للتعليم السوري بغية تطويره، 

ً
العامة، ونقص مهاراتها وكفاءاتها انطالق

ما يعني الحاجة إلى الكم والنوع مًعا.

وفي ما يرتبط التوسع العددي في الكادر التعليمي بالخطط املرسومة والسياسات التعليمية بما يلبي 
االحتياجات املطلوبة، فإن تحقيق البعد العددي في إعادة الهيكلة هو الجانب األبسط لوجود أعداد كبيرة 
من الخريجين في سورية في اختصاصات شتى، وتعتمد السرعة في تحقيق ردم الفجوة العددية بمدى اإلنفاق 

املالي املعد لتطوير التعليم، ومدى املرونة في عمليات التوظيف.

 غير أن البعد األكثر أهمية الرتباطه موضوعًيا وبنيوًيا بتطوير التعليم هو الكفاءات واملهارات التعليمية 
التي تشكل استجابة فعلية لتحقيق األهداف املرسومة من إعادة الهيكلة، وتتساير عملًيا مع البعد النظري 

لفلسفة التعليم الجديدة.
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ه. التعليم املراعي للعدل

تترابط أهداف التنمية في ما بينها، وتتكامل لتحصين األفراد واملجتمعات من املشكالت االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية. وكما أقرت األمم املتحدة ضمن أهداف التنمية املستدامة الهدف الرابع للتعليم 
الجيد وغاياته، أقرت كذلك الهدف السادس عشر للعدل والسالم، ويتشارك الهدفان بروابط تفاعلية 
متبادلة، ففي حين يحصن العدل العملية التعليمية من التمييز ضمن إطارها، وفي كامل مسارها ومخرجاتها، 
تعزز العملية التعليمية والتعليم الجيد، مفهومات الحق والعدالة واملساواة، وقيم املواطنة، وهي عوامل 
تعزز اللحمة بين مكونات املجتمع من خالل تأكيدها سيادة القانون وعدم التمييز، وضرورة املحاسبة 

بوصفها جزًءا من العدالة وضروراتها.

وال يقتصر مفهوم العدل على إطاره القانوني الضيق في املنازعات فقط، وإنما بمفهومه الشامل على 
ا وممارسات وتكافًؤا في الفرص وعدالة في التوزيع االجتماعي 

ً
صعيد األفراد والجماعات، بما يتضمن حقوق

للثروات العامة، إضافة إلى حق التعليم املجاني والجيد املراعي للعدل، بعيًدا عن كافة أشكال التمييز 
املعروفة.

ا للعدالة في التعليم التي تساهم في بناء السالم، يحفز انعدام العدالة في التعليم على املنازعات 
ً
وخالف

والصراع، عندما تصبح الخدمات التعليمية متاحة للبعض فحسب ال للجميع. وعندما تكون خدمات التعليم 
ضعيفة الجودة وال عالقة لها بالقابلية للتوظيف أو القدرة على التكيف بفعالية في الظروف الصعبة، تكون 
سَتغل فيها نظم التعليم الستقطاب املجتمع، 

ُ
ردة فعل املواطنين هي اإلحباط والسخط. وفي الحاالت التي ت

أو عندما تف�سي وسائل التعليم وأدواته إلى عدم االحترام أو التمييز ضد األقليات، يتحول التعليم تلقائًيا 
إلى أداة لالنقسام، ومن ناحية أخرى، فإن الخدمات التعليمية التي تكون متاحة على نحو منصف، وتكون 
متوسطة الجودة ومالئمة، وتعزز من وجود رؤية مشتركة، وتقوي العالقات والهويات بين الجماعات، وتدار 

بعدالة في تعليم الجماعات املكونة تعزز التالحم االجتماعي العمودي واألفقي«)118(.

ويحتل العدل في كافة املجتمعات اإلنسانية قيمة عليا، ويعد مؤشًرا لنموها وازدهارها، وركيزة أساًسا من 
دعائم استقرارها، وكان لغياب العدل في سورية نتائج كارثية على التعليم خصوًصا، وعلى املجتمع السوري 

عموًما، كما شكل غيابه أحد محركات ودوافع الثورة التي انطلقت عام 2011.

ويمكن البحث ضمن هذا اإلطار في مستويين لعالقة التعليم بالعدل، يتجلى املستوى األول في العدل 
ضمن العملية التربوية والتعليمية، ويتجلى الثاني في دور التعليم في تحصين العدل في املجتمع والدولة وعده 

صمام أمان الندالع النزاعات الداخلية ونشوب العنف الفردي والجماعي.

)118( - التعليم من أجل بناء السالم، الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.
https://bit.ly/3Db2eo3.

https://bit.ly/3Db2eo3
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العدل ضمن العملية التربوية والتعليمية في سورية. 1

يشكل انضواء التالميذ في املؤسسة التعليمية االحتكاك األول واألهم مع املنظومة الرسمية واالجتماعية في 
آن معا، وتساهم مجريات العملية التعليمية والتربوية في بلورة شخصياتهم وتصوراتهم عن العالم الخارجي، 
وتكرس منظومة القيم الرئيسة لديهم، وطريقة التعامل معها ومدى احترامهم لها، ويشكل غياب العدل في 
املنظومة التربوية السورية الشرخ األكبر فيها، ويمتد غياب العدل من السلوكات التعليمية الجائرة ضمن 
املؤسسة التعليمية بحق التالميذ ومحاباة البعض، إلى تأثير االختالفات في املستوى االجتماعي واالقتصادي 
على إحساسهم بعدم العدل وعدم تكافؤ الفرص، وتنسحب على غياب حق األفراد والجماعات في االختالف، 

 إلى غياب العدالة في توظيف الخريجين.
ً

وصوال

ويتفرع عن مفهوم العدل مفهومات أخرى كاإلنصاف واملساواة، تنسحب على العملية التربوية، وغالًبا 
ما يهتم اإلنصاف باالحتياجات الفعلية للمتعلم من خالل مراعاة الفوارق االجتماعية والذاتية للمتعلمين، 

فيما تهتم املساواة بالعدالة الشكلية فقط.

ال توقف العدالة ضمن العملية التربوية على مجرد حق االنضواء املتساوي للجميع ضمن العملية 
التعليمية، أو االلتحاق الشكلي باملدارس، وإنما تشمل مناحي متعددة ترتبط بأبعاد تنموية واجتماعية 
ونوعية، منها سهولة الوصول إلى املدرسة، والقدرة على تأمين االحتياجات املدرسية واللوازم التعليمية 
املرتبطة فيها، كما تتضمن حق الجميع في الحصول على التعليم الجيد بعيًدا عن الفروق االجتماعية أو 
املناطقية املرتبطة بفروق الريف واملدينة، ويراعي العدل كذلك القدرات الذاتية وامليول واالهتمامات 
املختلفة، وتغيب معظم هذه االعتبارات عن العملية التعليمية السورية، وفي أحسن أحوالها فإنها تجنح إلى 

 من اإلنصاف.
ً

املساواة بدال

 على ذلك، ال يجد أصحاب اإلعاقات في التعليم السوري الوسائل التعويضية الالزمة، أو البديلة 
ً

 ومثاال
الصحية  الخاصة ومستلزماتها  بحاالتهم  االهتمام  أقرانهم. وال يجري  للتساوي مع  مًعا  آن  في  والكفيلة 
والنفسية، عدا عن النقص الشديد في املدارس الخاصة بهم. وعموًما يمكن تلخيص )معايير( العدل الواجب 

توفرها ضمن العملية التربوية بمجموعة النقاط اآلتية:

العدالة في حصول الجميع على التعليم الجيد واملجاني بغض النظر عن أماكن وجودهم.	 

العدالة في الوصول اآلمن والسلس للتعليم وتوفير البيئة اآلمنة للجميع.	 

العدالة بتوفر البيئة والظروف املناسبة لتطوير مهارات املتعلم بحسب حاجته وقدراته الذاتية 	 
طيلة فترة التمدرس )تعليم عادي ومنهي(.

حق الطالب في النجاح األكاديمي بحسب طاقته.	 

حق الخريج بالحصول على وظيفة، أو الوظيفة املتناسبة مع تعليمه ومؤهالته.	 
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وفي شأن متصل ويتعلق باملساواة في التعليم ال في داخل املجتمع الواحد فقط، وإنما بين املجتمعات 
املختلفة لتقليص الفجوة التعليمية فيما بينها،، حدد رئيس مجموعة البنك الدولي »ديفيد مالباس« أربع 
خطوات)119( واجبة لتحقيق املساواة في التعليم، وهي تنطبق على الواقع السوري عموًما، على الرغم من 

ارتباطها عاملًيا بنتائج فايروس كوفيد 19، وهي:

سد الفجوة الرقمية )وهي كبيرة في سورية( إلتاحة االستخدام الفعال لألدوات اإللكترونية الالزمة 	 
لتعليم مزدوج )مباشر وافترا�سي(، وتقليص الفجوات الواسعة في أنظمة التعليم.

تسريع وتيرة االستثمار للمعلمين األكفاء من خالل تقديم التدريب العملي لتحسين مستوى التعلم 	 
واملهارات )يحتم الواقع السوري اإلسراع فيها(.

ربط التعليم بظروف األسر من أجل الحفاظ على استمرار التعليم )يبدو جلًيا ازدياد الفجوة العديدة 	 
للطالب في سورية مع تنامي األزمة االقتصادية(.

إدراج املساواة في التعليم ضمن السياسات التعليمية.	 

وأخيًرا، يجب أن يدرج ذلك في السياسات األشمل التي تستثمر في الشباب وتحميهم، بما في ذلك 	 
إجراءات التصدي لالستغالل واالعتداء والتحرش الجن�سي.

وبمقارنة بيانات املساواة في التعليم وارتباطها بقابلية املجتمعات فيها للنزاع، كشف استقصاء أجري 
على 100 بلد تناول أوضاعها على مدى 50 عاًما، أن املجتمعات ذات املستويات العالية بانعدام املساواة 
التعليمية هي األكثر عرضة للنزاع، فيما تناقصت احتمالية النزاعات في املجتمعات التي تؤكد على املساواة 

التعليمية بنسبة 37% )120(.

دور التعليم بتحصين العدل والسالم. 2

يلعب التعليم دور الرافعة الذاتية واملجتمعية في املجاالت اإلنسانية واالقتصادية والسياسية كلها، 
مساهًما في تخفيض نسبة الفقر و محاربة الجهل والتخلف واألمراض املتفشية، ويساعد في توفير فرص 
العمل، ويساهم في رفع وتائر اإلنتاج وتدوير عجلة االقتصاد، ويساهم في اإلبداع واالبتكار ويعزز فرص 
الوصول إلى املوارد الطبيعية بصورة أكثر توازًنا، ويعمل على إدارتها، كما يساهم في النمو املتوازن بين 
الجماعات املحلية واملناطق املختلفة، ويعزز من فرص العدالة والسالمة واللحمة املجتمعية، ويخفف من 

النزعات التمييزية والعنصرية وسواها من االنتهاكات العامة والكثيرةة، مثل ما حدث في سورية.

وبمالحظة املؤشرات التنموية السورية املتراجعة إلى أدنى ترتيب عالمي حالًيا، ال يمكن التعويل على 

)119( - أربع خطوات لتحقيق املساواة في التعليم، ديفيد مالباس، مدونات البنك الدولي، 12/7/2020.
https://bit.ly/3jaRWfB.

)120( - التعليم من أجل بناء السالم، الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.
https://bit.ly/3Db2eo3.

https://bit.ly/3jaRWfB
https://bit.ly/3Db2eo3
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إعادة البناء والتعافي السوري بعيًدا عن نهضة قطاع التعليم سريًعا، الرتباطه بمجمل تلك املؤشرات. وفي 
حين يشير »بول سايلس« نائب رئيس املركز الدولي للعدالة االنتقالية إلى أنه ال يجب أن نتوقع مردوًدا سريًعا 
أو نهائًيا من التعليم، إذ ما زالت احتجاجات الطالب في جنوب أفريقيا على تكاليف الدراسة، بعد 20 عاًما 

من زوال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي تنتمي للنظام القديم.

لكنه يؤكد في الوقت ذاته »أن إعادة بناء نظام التعليم في البالد يمكنه أن يساعد في سد طريق العودة إلى 
ز من شرعية املؤسسات الديمقراطية. وال تعتمد هذه املساهمة على إعادة بناء املدارس فقط،  العنف، وُيعّزِ
بل على إعادة األطفال والشباب مرة أخرى إلى النظام التعليمي، وتعزيز قيم التسامح والسالم من خالل 
املناهج الدراسية. واألهم من ذلك، فإنها تعتمد على حساسية هذه الجهود حيال ذلك اإلرث من انتهاكات 

حقوق اإلنسان في املا�سي«)121(.

 ويتيح التعليم عموًما من خالل الثقافة املتكونة منه، وخصوًصا من خالل إدراج منظومة الحقوق في 
املنهاج، كما يفترض في سورية فعله، رفع ثقافة الحقوق الفردية والجماعية، والعمل على تحصينها، ومعرفة 

سبل مواجهة االنتهاكات الحاصلة عليها.

 ويمكن إلطار تعليمي متطور وحديث يراعي العدل أن يربي سلوكات ومنظومات قيمية عند األطفال 
والشباب، ووعي إنساني يؤكد املساواة وحقوق املواطنة، و يرفض أشكال التمييز والعنصرية كلها، ويسعى 
إلى رفع املظالم، ويشكل بدوره حصانة مجتمعية قائمة على نبذ العنف والتطرف وأشكال الكراهية، ويعزز 
التقارب بين املجتمعات املحلية، ويؤكد تشاركية االنتماء والهوية من خالل مفهومات املواطنة وممارساتها. 

)121( - التحول في التعليم تحول في املستقبل، بول سايلس،
ICTJ, https://bit.ly/3B5FUKB.

https://bit.ly/3B5FUKB
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استنتاجات الدراسة

خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، نذكر من أهمهما ما يأتي:

الفجوة التعليمية في سورية سابقة على الحرب، وبعد عام 2011 عمقت ظروف الحرب الفجوة . 1
التعليمية ووسعتها، وزادت من حدتها وأشكالها، وخلقت فجوات جديدة. ففي حين كانت الفجوات 
التعليمية في سورية ذات طابع نوعي مع املعايير الدولية للتعليم وأهدافه ومخرجاته، أكثر منها ذات 
طابع كمي أو مناطقي، شكلت الحرب بآثارها الكارثية املباشرة، وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية، 
وانقساماتها السياسية، فجوات عددية ونوعية في معظم املناطق، وفي املراحل التعليمية كافة ما قبل 

الجامعية وما بعدها.

كشف تقرير وحدة الدعم عن املدارس العاملة في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام الذي صدر . 2
في نيسان/ أبريل عام 2021 عن عام 2020 عن اتساع عدد من الفجوات التعليمية العددية والنوعية في 
مدارس الشمال، وأضاف إلى األسباب االجتماعية والسياسية واألمنية تأثير فيروس كوفيد، وفي مقارنة 
األرقام مع التقارير السابقة تبين اتساع الفجوات التي وصلت باألساس إلى حدود كارثية، وتظهر نسب 
تسرب مناطقية بلغت في أعالها إلى %85 في بعض املناطق، وأدناها في تل ابيض ورأس العين بنسبة 

.54%

ظهرت الفجوة التعليمية األكثر حدة بوضوح بين الفئات العمرية، فمن أصل 853 ألف طالب بلغت . 3
نسبة الفئات العمرية من 6-12 عاُما %81 وهذه الفئة تكافئ ح1 في التعليم األسا�سي، وبلغت الفئة 
العمرية من 13-15 عاًما نسبة %15 وهي تكافئ ح2 من التعليم األسا�سي، أما طالب املرحلة الثانوية فلم 
تكن نسبتهم اإلجمالية أكثر من %4 من العدد الكلي، األمر الذي يظهر بوضوح حجم الفجوة التعليمية 

الكبير بين املراحل التعليمية.

 بلغت مدارس التعليم األسا�سي عام 2010 )17( ألف مدرسة، وقد انخفضت في عام 2016 إلى . 4
11190مدرسة، ويبقى هذا االنخفاض مفهوًما من الناحية البحثية لجهة انخفاض رقعة سيطرة النظام 
ودمار املدارس والحالة األمنية. لكن الغريب، وغير املفهوم، هو استمرار املنحى االنحداري، واتساع الفجوة 
العددية في مدارس التعليم األسا�سي بالتزامن مع توسع رقعة سيطرة النظام، ففي العامين 2017،2018 
انخفضت مدارس التعليم األسا�سي في مناطق النظام )العامة والخاصة والتابعة لوكالة الغوث( إلى 
حدود 10 آالف مدرسة، لتتابع انخفاضها عام 2019 إلى 9 آالف مدرسة، ما يعني عملًيا إغالق ما يزيد 

عن ألف مدرسة تابعة للنظام خالل هذا العام.

الفجوة في التعليم املنهي بدأت قبل الحرب بصورة ملحوظة في الفروع كلها بدرجات متفاوتة بلغت . 5
أعظمها في الزراعي البيطري، وأدناها في الصناعي، لكن الحرب سرعت مسار االنحدار، وعملت على 
توسيع الفجوة العددية في مؤشرات التعليم املنهي كافة، فانخفضت أعداد طالب التعليم املنهي بنسب 
تزيد عن %40، وشهد مدرسو الثانويات املهنية ذات النسبة في االنخفاض، حيث فقدوا بحلول عام 
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2014 %20 من أعدادهم وبحلول عام 2019 بلغت نسبة الخسارة %40 من عددهم البالغ عام 2010 
نحو 20113 مدرًسا.

ضمن واقع التعليم في الشمال الغربي، تنعدم البيانات عن التعليم املنهي بصورة شبه كاملة، ومن . 6
املرجح ضمن مسار تراجع التعليم الثانوي إلى أقل من %4 من أعداد الطالب الكلية اقتصارها على 
الفرعين األدبي والعلمي، وجرى الحديث عن مبادرة فتح الثانوية الصناعية في إدلب منذ عام 2015، 
واستمر الحديث عن الصعوبات التي تالقيها في األعوام الالحقة من دون أن يتسنى لنا معرفة أعداد 

الطلبة والكادر التدري�سي املدرجين في تلك الثانوية، وال عدد الخريجين فيها.

الناشئة عن تخفيض موازنات . 7 من حيث الفجوة اإلنفاقية يصعب تحديد حجم هذه الفجوة 
التربية بسبب التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة، وتقلباته املستمرة خالل األعوام العشرة املاضية، 
فعلى الرغم من أن األرقام الجديدة أعلى عدًديا بكثير من األرقام السابقة، حصلت على نسبة أقل من 
املوازنة العامة، إضافة إلى أن قيمتها الحقيقية بالنسبة إلى سعر الصرف أدنى بكثير. وانعكست فجوة 
اإلنفاق العام على مجمل العملية التعليمية ومستلزماتها من نقص الكتب املدرسية وتوزيع الكتب 
 إلى غياب وقود التدفئة للطالب 

ً
املستعملة إلى مقاعد الدراسة املحطمة، أو غير الكافية أحياًنا، وصوال

ومعاناتهم الشديدة من البرد، والنقص الشديد في املستلزمات التعليمية واملدرسية واملخبرية كافة.

خفضت الحرب عدد العاملين في وزارة التربية التابعة للنظام من 380 ألف عامل عام 2011 . 8
إلى 313 ألف عام 2019 بخسارة %18 من مجموع العاملين، ولكن هذه النسبة ال تعبر عن الفجوة 
الحقيقية، فبانخفاض عدد مدارس النظام إلى النصف من املفترض أن يفيض هذا العدد عن الحاجة، 
غير أن الواقع الفعلي يشير إلى نقص كبير في معظم املدارس ومنها الثانويات الرئيسة ملعلمي املواد األساس 
من مثل الفيزياء والرياضيات والعلوم وغيرها، وتدل الوقائع املعيشة إلى تبدل معلمة الصف خالل العام 
نفسه بالنسبة إلى كثير من شعب التعليم األسا�سي مرات عدة، وهو أمر يشير إلى عدم ثبات املعلمين 
واملعلمات في وظائفهم، وإلى النقص الكبير في األعداد املطلوبة. وتكشف األرقام أن الفجوة األكبر في 
قطاع التعليم حدثت على حساب الذكور الذين فقدوا ثلث تواجدهم في هذا القطاع خالل فترة الحرب 
وانخفض عددهم من 156 ألًفا إلى 100 ألف عامل في قطاع التعليم، مقابل فجوة عددية لدى اإلناث 

نسبتها أقل من 7%. 

أما الفجوة في الكادر التدري�سي خارج مناطق النظام فتتسع أكثر تبًعا لتراجع العملية التعليمية . 9
برمتها من جراء الظروف األمنية وتعدد الجهات الوصائية وغياب الدعم املالي، وبحسب تقرير وحدة 
الدعم قدر عدد املدرسين في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمالين الغربي والشرقي بـ 40 
ألف مدرس، وتمركزت الكتلتان األكبر منهما في الحسكة بعدد 12193 مدرًسا، وفي إدلب 11582 مدرًسا 
وبلغت في ريف حلب الشمالي 2287، وفي دير الزور 2175 مدرًسا، وكان نصيب الرقة 1155 مدرًسا فقط.

 في مناطق الشمال الشرقي تخضع الفجوة العددية املتزايدة إلى أسباب تتعلق بالسيطرة وباملنهاج . 10
املطروح، حيث تشير التقارير إلى تفضيل جزء كبير من السكان منهاج النظام، األمر الذي ينعكس بالضرر 
في العملية التعليمية بإغالق الجهة املسيطرة بعض املدارس غير املوالية لها، واقتياد املدرسين فيها إلى 
التجنيد اإلجباري. وكانت )قسد( قد أصدرت في وقت سابق قراًرا يق�سي بفصل املعلمين ضمن الفئة 
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العمرية ) 1990-2001( إن تخلفوا عن واجب الدفاع الذاتي )التجنيد(، وذكرت التقارير أن حصيلة 
املدرسين املجندين في الرقة بلغت 350 مدرًسا، في ما توقف 600 مدرس عن العمل احتجاًجا.

من حيث الفجوة املهنية، بسبب ضبابية البيانات املقدمة من النظام، يصعب فعلًيا احتساب . 11
هذه الفجوة في الكادر التدري�سي، وإن كانت آثارها ومظاهرها بادية للعيان، وفي املناطق خارج سيطرة 
النظام تبدو الفجوة املهنية مركبة، فهي مبنية على فجوة عددية ذات بعد تفاعلي مع الفجوة املهنية 
ضمن احتساب االحتياجات الكلية للمدرسين ضمن عملية تعليم شامل ونسب التحاق قريبة من 
املعدالت النظامية، كما ترتبط الفجوة الراهنة بوجود مدرسين غير نظاميين، ويشمل تعريف املدرسين 
 من غير الحاصلين على شهادات جامعيةوالحاصلين عليها باختصاصات ليست تعليمية 

ً
غير النظامين كال

وال تتوافق مع املواد التي يدرسونها.

من حيث الفجوات في الرواتب واألجور فقد تفاقمت هذه الفجوات في السنوات املاضية على . 12
خلفية االنهيار االقتصادي الشامل واشتداد األزمة املعيشية، وانعكست بوضوح في حياة املعلمين ، 
وواقعهم، وأدائهم التعليمي، واختلفت فجوة األجور والرواتب بصورة كبيرة بين املناطق في سورية، 
شهدت مناطق النظام أكبرها، وتقاربت الفجوة نسبًيا في كل من الشمالين الغربي والشرقي، لتقارب 

األجور.

أما من حيث التبعية، يعاني قطاع التربية والتعليم في سورية في مختلف املناطق تبعية سياسية . 13
واضحة بحسب القوى املسيطرة على األرض:

في مناطق سيطرة النظام نرى أن واقع التعليم يرتبط عضوًيا بتوجهات وأيدلوجيا سياسة أ- 
والتحالفات من منظوره  السياسية  العالقات  تحالفاته وتبّدالت خارطة  السوري وفق  النظام 

النفعي الخاص. 

في مناطق سيطرة املعارضة شمال غرب سورية وعلى الرغم من قسوة ظروف الحرب ب- 
ستعرة والدائمة في منطقة إدلب ومحيطها التي فرضت واقًعا صعًبا أف�سى إلى فاقد 

ُ
واملعارك امل

م من النواحي الكمية والنوعية، ومن الكوادر البشرية من التالميذ 
ّ
هائل في عملية التعليم والتعل

والطالب واملدرسين، استطاعت على الرغم من ذلك كله بمقومات وجهد ذاتي ومحلي وبدعم دولي 
املحافظة على عدم انهيار هذا القطاع الحيوي بالكامل، مع التوجه نحو تغيير املناهج. ففي محافظة 
إدلب ومنذ خروجها عن سيطرة نظام األسد، جرى تدريس منهاج سوري معدل من جانب الحكومة 
املؤقتة التابعة لالئتالف ومنح شهادات إعدادية وثانوية، وافتتاح كليات جامعية فيها، إلى أن 
سيطرت حكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام وفرضت وزارة التعليم فيها منهاًجا خاًصا بها، 
وسيطرت على الجامعات التي كانت تتبع للحكومة املؤقتة وأصبحت تتبع لها ويواجه الطالب مشكلة 

االعتراف بهذه الشهادات.

بالنسبة إلى مناطق املعارضة الواقعة تحت النفوذ التركي، لم تختلف هذه املناطق كثيًرا في فرض ج- 
املناهج أسوة بمناطق نفوذ املعارضة التي تخضع للحكومة السورية املؤقتة، وباعتمادها على 
مناهج أقرب للتركية، ودعم بعض الجهات الدولية اإلغاثية العاملة في املنطقة. وهذا ما حّسن من 
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واقعها قياًسا بالظروف واألوضاع. على الرغم من أن الواقع فرض فاقًدا تعليمًيا كبيًرا بين صفوف 
التالميذ والطالب في املراحل املتعددة. ومع ذلك تتصف العملية التربوية والتعليمية في منطقتي درع 
الفرات وغصن الزيتون باملقبولة جًدا نظًرا إلى األوضاع الكارثية التي حلت بمناطق النظام السوري 
ومناطق الوحدات الكردية ومحافظة إدلب، وُعّدت متقدمة، نظًرا إلى تأهيل املدارس وترميمها من 

الحكومة التركية وطباعة مناهج دراسية وتوفير الخدمات بصورة أفضل.

في مناطق سوريا الديمقراطية »قسد«- اإلدارة الذاتية ملنطقة شرق الفرات، استبدلت د- 
، ولتمكين 

ً
هذه اإلدارة املناهج التعليمية املعمول بها في ردة فعل تاريخية تجاه النظام السوري أوال

هويتها وأيديولوجياتها السياسية ذات الطابع القومي املرتبطة تاريخًيا بصراعات عديدة في املنطقة 
 وجذرًيا للمراحل الدراسية كافة، 

ً
خصوًصا مع تركيا، فقد غيرت املناهج الدراسية تغييًرا كامال

واعتمدت فرض فكرها وسياساتها للمناهج التعليمية استناًدا إلى األيديولوجيا بصورة صارخة، 
من خالل االهتداء بفلسفة عبد هللا أوجالن بوصفه قائًدا للشعب الكردي.

التنموية املتنوعة واملستدامة، وعدم توظيف . 14 نتيجة لغياب السياسات الوطنية والسياسات 
أصحاب الكفاءات العلمية الحقيقية، والخبراء اإلدرارين والتربويين املحليين ذوي القدرات واملهارات، 
ولغياب دور فاعل للجمعيات الوطنية واملدنية واملؤسسات املستقلة واملتخصصة في التعليم، وعدم 
تطوير التعليم العالي في املجال التربوي، وقصور النظرة إلى أهمية انعكاس ذلك على املخرج املستقبلي 
لسوق اليد العاملة املدرسية.؛كل ذلك جعل نطاق العطاء النوعي يتدنى نحو فاقد دائم، إضافة إلى 
ف املنظومة التعليمية في 

ّ
كثير من الجوانب االجتماعية والجيوسياسية والثقافية التي ساهمت في تخل

سورية. فاملنظومة التعليمية تتحدد من خالل عوامل متفاعلة ومتداخلة عدة؛ من الكوادر البشرية 
والقدرات املؤسساتية واإلدارات، والسياسة التربوية والتعليمية، والتخطيط والتقويم إليجاد مناهج 
ا ومقاييس ومؤشرات تقويمية 

ً
تربوية وتعليمية وعلمية ومعرفية رائدة ومواكبة وحديثة تتبع شروط

علمية ومنهجية، ال سياسات وأيديولوجيات عقائدية وحزبية، وصراعات دائمة، وبنية مجتمعية غير 
مستقرة.
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مقترحات الدراسة:

بعد االستنزاف الدامي الذي شهده قطاع التعليم وأطرافه األساس، وبالتحديد األطفال عماد . 1
وقوام العملية التعليمية، ال بد أن ُينظر إلى توفير ُمحددات العملية التعليمية األساس، واستقرارها 
للنهوض بِها، ولتأسيس منظومة تربوية تعليمية جديدة وحديثة، من أجل التأسيس ملرحلة تتجاوز 
محنة وأوضاع وذاكرة الحرب، وتعمل على تقليص آثارها السلبية ونتائجها الوخيمة في التعليم واملوارد 

البشرية املرتبطة بها وباملجتمع.

طنا عليها الضوء في . 2
ّ
يجب البدء باالستثمار في التعليم من خالل تجاوز نقاط الضعف كلها التي سل

محاور هذه الدراسة )من نوعية املناهج وتوحيدها، إلى الطرائق واألساليب التربوية الحديثة، والكوادر 
التدريسية واإلدارية والتربوية والتوجيهية املؤهلة والقادرة، والتخطيط واالستراتيجية وعمليات التقييم 
كل  واندماج  تأهيل  إلعادة  اجتماعي  نف�سي–  لعالج  وطنية  استراتيجية  توفير  والتقويم، وخصوًصا 
األطراف املعنية وأفراد املجتمع...إلخ.( واالستثمار برأس املال البشري معلمين ومتعلمين بوصفهم أهم 
رافعة وأداة لنهضة مجتمع سوري تتوافر فيه ُمحددات واضحة ومستقرة لبناء عملية تعليمية صحيحة 

تكون استجابة حقيقة إلى تطلعات أطراف التعليم واملجتمع على حٍد سواء في املستويات كافة.

إعادة اإلعمار عملية طويلة وممتدة، وتحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير نظًرا إلى حجم الدمار . 3
والخراب األفقي والعمودي، خصوًصا لجهة آثاره الوخيمة والسلبية على اإلنسان والنسيج االجتماعي 
، وارتباطها أيًضا مع عدد من القطاعات التي تحتاج إلى 

ً
والبنية املجتمعية وضرورة إعادة إعمارها أوال

إعادة إعمار من القطاعات املادية  كاملنازل والبنية التحتية واملنشآت الخدمية واملرافق، إلى القطاعات 
االقتصادية والسياسية واملؤسساتية واإلدارية والقانونية. وعليه يجب االنتباه إلى تجارب تاريخ الحروب 
 العمل على 

ً
واألزمات التي طالت بعض مناطق العالم في التاريخ الحديث واالستفادة منها، إذ يجب أوال

توثيق وإحصاء األضرار الناتجة عن الحرب لتقييم النتائج والحاجات واألولويات على ضوئها بطرائق 
علمية ومنهجية صحيحة وسليمة من أجل إعادة إعمار صحيحة. ويجب أال تكون إعادة اإلعمار ارتجالية 

أو انتقائية ومناطقية ومنحازة. 

ز . 4 كما أن إعادة بناء نظام التعليم في سورية يمكنه أن يساعد في سد طريق العودة إلى العنف، وُيعّزِ
من شرعية املؤسسات الديمقراطية. وال تعتمد هذه املساهمة على إعادة بناء املدارس فقط، بل على 
إعادة األطفال والشباب مرة أخرى إلى النظام التعليمي، وتعزيز قيم التسامح والسالم من خالل املناهج 
الدراسية. وتستدعي املرحلة التصالحية وإعادة التعايش واالندماج في سورية على غرار تجارب مشابهة 
في العالم، مراعاة التعليم ملجموعة من االعتبارات الواجبة، لبناء جيل مغاير يتبنى قيًما مختلفة تشكل 
حصانة مجتمعية وتسرع في عملية رأب الصدع القائم، ومن أهمها تأكيد سيادة القانون في املناهج، 
والواجبات  والحقوق  املواطنة  قيم  وتأكيد  املتضررة،  املجتمعات  في  للمظالم  التصدي  إلى  إضافة 
 عن تنمية 

ً
وتدعيمها سلوكًيا، إضافة إلى التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز بأشكاله كافة، فضال

ا.
ً
التفكير النقدي في املا�سي والحاضر لتعزيز تصورات مستقبلية أكثر إشراق
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املراجع املستخدمة في الدراسة

• التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف/ مركز دمشق لألبحاث والدراسات، العـدد 	
الثالـث - آب/ أغسـطس 2018.

• التعليم في سورية بين التسييس والعسكرة، قسم الدراسات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة. 	
.2018

• التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف/ مركز دمشق لألبحاث والدراسات، العـدد 	
الثالـث - آب/ أغسـطس 2018.

• املناهج الدراسية بين السياسة واأليديولوجيا واملعرفة، معتز الخطيب، 2021، موقع شبكة الجزيرة 	
اإلعالمية.

• أوجه أدلجة التعليم السوري، طالل املصطفى 2020، مركز حرمون للدراسات املعاصرة.	

• االجتماعي، 	 والدعم  والصحة  التعليم  قطاعات  انهيارات  السوري:  املجتمعي  الدمار  تشخيص 
مجموعة باحثين، مركز حرمون للدارسات املعاصرة، 2021.

• مخرجات التعلم املقصودة، الكلية الجامعية للعلوم التربوية – دائرة العلوم والتكنولوجيا، 2014.	

• التعليم في سورية- ضياع الهوية الجامعة مع فرض كل سلطة منهجها، موقع نون بوست، حسين 	
الخطيب، 2019.

• أّي السيناريوهات يحقق إعادة إعمار سورية، سمير سعيفان، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 	
.2021

• مفارقة إعادة إعمار سورية، جوزيف ضاهر، مركز مالكوم كير-كارنيغي، 2019.	

• دور التعليم في تعزيز الهوية الوطنية، دنيا األمل إسماعيل، كلية التربية، جامعة املجمعة، 2021.	

• أهداف التنمية املستدامة، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الدول العربية،	

https://bit.ly/2WkBLna.

https://bit.ly/2WkBLna
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• إصالح نظام التعليم في سورية، رستم محمود، برنامج املعرفة حول املجتمع املدني في غرب آسيا، 	
الهاي، هولندا، 2005.

• التحول في التعليم تحول في املستقبل، بول سايلس،	

ICTJ, https://bit.ly/3B5FUKB.

• التعليم من أجل بناء السالم، الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.	

https://bit.ly/3Db2eo3.

• تشخيص القطاع التربوي، البرنامج التدريبي حول تخطيط القطاع التربوي، يونسكو، 2012.	

 https://bit.ly/3ybmmTe.

• أربع خطوات لتحقيق املساواة في التعليم، ديفيد مالباس، مدونات البنك الدولي، 2020/7/12. 	

https://bit.ly/3jaRWfB

	• school in Syria 2021, the Information Management Unit of ACU, april, 2021.

	• Education, Nobuo Shimahara, Britannica, 2020. https://bit.ly/3sL0ixy
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