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سياسات النظام األسدي التعليمية

 في الجزيرة السورية

محمد نور النمر)1)

: مقدمة
ً

أواًل

البنى	 أهم	 أحد	 وأصبح	 التعليم،	 مجال	 في	 ا	
ً
ملحوظ تقدًما	 العشرين	 القرن	 في	 البشرية	 حققت	

الرئيسة	في	الدول	املعاصرة،	فتصّدر	سياساتها	األساسية	في	إدارة	شؤون	شعوبها،	ألنه	يحدد	مستوى	
الدولة	وتقدمها	من	جهة،	ويعكس	منزلتها	بين	دول	العالم	من	جهة	أخرى.	ووفق	هذه	النظرية	الواعية	
	ضمان	هذا	الحق	ال	 أهميَته	لم	يعد	التعليم	حًقا	أساسًيا	في	شرعة	حقوق	اإلنسان	فحسب،	بل	إنَّ

يكون	إال	بوجود	تكافؤ	الفرص	وتمتع	أفراد	املجتمع	جميعهم	بالتعليم)2(.

وقد	نّص	دستور	اململكة	السورية	عام	1920	على	أن	التعليم	والتربية	في	املدارس	الرسمية	والخاصة	
واحد	على	أساس	املبادئ	الوطنية	في	املقاطعات	السورية	كلها،	وأن	التعليم	االبتدائي	إجباري	ومجاني	

في	املدراس	الرسمية،	إضافة	إلى	حرية	تأسيس	املدارس	الخاصة	ضمن	قانونها	الخاص)3(. 

أما	في	مرحلة	ما	بعد	االستقالل	عن	االستعمار	الفرن�سي،	فقد	أكد	دستور	سورية	لعام	1950	أن	
التربية	والتعليم	حق	لكل	مواطن،	وأن	التعليم	إلزامي	مجاني	في	مدارس	الدولة	وموحد	البرامج،	وعلى	
الدولة	أن	تجعل	أولوية	في	املوازنة	لنشر	التعليم	االبتدائي	والريفي	واملنهي	وتعميمه	تحقيًقا	للمساواة	

)1(	عضو	هيئة	التحرير	في	مجلة	قلمون.

https://ar.unesco.org/themes/right-to-education	لليونسكو	الرسمي	املوقع	انظر:		2((

)3(	الدستور	السوري	عام	1920.
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D988%%D8%B1_%D8%B3%D988%%D8%B1%D9
8%A%D8%A7_1920

https://ar.unesco.org/themes/right-to-education
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_1920
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_1920
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_1920
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بين	السوريين)4(. 

السورية	 املصرية	 الوحدة	 قبيل	 ما	 إلى	 االستقالل	 بعد	 كلت	
ُ
ش التي	 السورية	 الحكومات	 حافظت	

على	هذه	السياسة	التعليمية	الوطنية،	فقد	وصلت	ميزانية	التعليم	إلى	)19	باملئة(	من	ميزانية	الدولة	
العامة.	ما	يشهد	على	أن	التعليم	في	سورية	في	مرحلة	ما	بعد	االستقالل	قد	عاش	عصًرا	ذهبًيا	في	تلك	
املغربي	 املفكر	 منهم	 السورية،	 الجامعات	 في	 للدراسة	 العرب	 الطالب	 من	 كثيًرا	 واستقطب	 املرحلة،	
في	 السورية	 النخب	 إلى	 إضافة	 وغيرهما،	 الغنو�سي	 راشد	 التون�سي	 واملفكر	 الجابري)5(	 عابد	 محمد	

امليادين	الفكرية	واالجتماعية	والسياسية	والدينية.	

أما	في	املرحلة	الالحقة	في	السبعينيات	من	القرن	املنصرم،	فلم	يستطع	النظام	األسدي	في	مدى	
خمسين	عاًما	أن	ينتج	إال	نخبته	املوالية	في	امليادين	كافة،	وبخاصة	تلك	الصفوة	العسكرية	واألمنية	

التي	حفرت	أسماءها	في	الوجدان	السوري	بوصفها	رموًزا	للشر	والظلم	والقهر	والطغيان.	

ثانًيا: اإلطار املنهجي للبحث

مشكلة البحث وأسئلته. 1

أدرك	النظام	األسدي	باكًرا	أهمية	التعليم	في	صناعة	سورية	التي	يريدها	)سورية	األسد(،	فسعى	
	من	التعليم	الهادف	إلى	صناعة	اإلنسان	الفاعل	في	

ً
إلى	تربية	الشخصية	السورية	على	الطاعة،	بديال

الحياة	الفكرية	واالجتماعية	والسياسية،	لذلك	بنى	استراتيجيته	على	السيطرة	على	حاضر	الطفولة	
تبًعا	 وأخرى،	 سورية	 منطقة	 بين	 اختلفت	 تعليمية	 سياسات	 تطبيق	 تبني	 عبر	 ومستقبلها	 السورية	

ألهدافه	االستبدادية	التي	تكرس	أبديته	املزعومة.	

	يتناول	هذا	البحث	السياسات	التعليمية	التمييزية	التي	تبناها	النظام	األسدي	تجاه	منطقة	الجزيرة	
	إلى	عام	2011؛	العام	الذي	

ً
السورية	)الحسكة	والرقة	ودير	الزور(	منذ	بدايات	حكمه	1970	وصوال

https://constitutionnet.org/sites/default/files/syrian_constitution_-1950-arabic.pdf .1950	لعام	سوريا	دستور	4((

)5(		درس	املفكر	املغربي	محمد	عابد	الجابري	في	جامعة	دمشق،	وكان	فيها	آنذاك	)أحزاب	سياسية	متصارعة	متنافسة،	ومناقشات	
الذاكرة،	 في	 الجابري،	حفريات	 السياسية	والفكرية	واألدبية(.	محمد	عابد	 املقاالت	 بأنواع	من	 برملانية	صاخبة،	وصحافة	حرة	تزخر	

)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1997،	ص160. 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/syrian_constitution_-1950-arabic.pdf
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قامت	فيه	الثورة	ضد	هذا	النظام.	وال	يستهدف	البحث	التحوالت	في	العملية	التعليمية	بعد	انطالق	
	لسيطرة	الجيش	الحر	ثم	جبهة	النصرة	ثم	داعش	وأخيًرا	قوات	

ً
2011	التي	خضعت	أوال الثورة	عام	

اإلدارة	الذاتية	)قسد(؛	ألنها	باعتقادنا	ليست	إال	نتائج	لتلك	السياسات	الكارثية	التي	مارسها	النظام	
األسدي	في	الجزيرة	السورية.	

الجزيرة	 في	 األسدي	 النظام	 مارسها	 تمييزية	 تعليمية	 سياسات	 هناك	 أن	 على	 اثنان	 يختلف	 ال	
املنطقة،	وآليات	تطبيق	 تلك	 في	 التمييز	وأشكالها	 أننا	نختلف	حول	تجليات	سياسات	 السورية،	إال	
السورية	 الجزيرة	 تخلف	 في	 وأهدافها	 أثرها	 طبيعة	 اختالفنا	حول	 إلى	 إضافة	 فيها،	 السياسات	 هذه	
تنموًيا	عن	غيرها	من	املحافظات	السورية	األخرى،	لذلك	يروم	البحث	اإلجابة	عن	سؤالين	أساسيين،	

هما:

	 	كيف	طبق	النظام	األسدي	السياسات	التعليمية	التمييزية	في	الجزيرة	السورية؟	أ.
	 ما	أثر	هذه	السياسات	في	إعاقة	التنمية	في	الجزيرة	السورية؟	ب.

 
أهداف البحث. 2

يهدف	البحث	إلى	تحقيق	جملة	من	األهداف	لعل	من	أبرزها:

	 النظام	أ. بها	 قام	 التي	 التمييزية	 التعليمية	 للسياسات	 موضوعي	 فهم	 تقديم	 محاولة	
املكتب	 قدمها	 التي	 اإلحصاءات	 إلى	 استناًدا	 السورية،	 الجزيرة	 منطقة	 في	 السوري	
الوطني	لإلحصاء	لعام	)2003(	في	مجال	التربية	والتعليم	بمراحلها	املختلفة	ما	قبل	

الجامعية.	
	 يهدف	البحث	إلى	تنبيه	املؤسسات	الدولية	املهتمة	بالتعليم	في	الجزيرة	السورية	إلى	ب.

عيوب	السياسة	التعليمية	التي	طبقها	النظام	في	تعليم	املنطقة	سابًقا.	
	 هذه	ت. تطبيق	 أثر	 عن	 الكشف	 إلى	 يهدف	 البحث	 فإن	 العملية،	 الناحية	 من	 أما	

السياسات	التعليمية	في	تجهيل	املنطقة؛	إلعاقة	تنميتها	الشاملة.	
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منهج البحث. 3

		يعتمد	البحث	على	املنهج	الوصفي	وأدواته	الرئيسة	من	مثل	املالحظة	واالستقراء	والتحليل،	وهو	
ويهتم	بوصفها	وصًفا	دقيًقا(()6(،	 الواقع،	 في	 الظاهرة	كما	توجد	 أو	 الواقع	 ))على	دراسة	 يقوم	 منهج	
املراحل	 في	 السورية	 الجزيرة	 في	 التعليمية	 بالعملية	 الخاصة	 اإلحصاءات	 قيمة	 إلى	 التعرف	 بهدف	
التعليمية	 السياسات	 تجليات	 عن	 للكشف	 تحليلها	 ثم	 عدة.	 نواح	 من	 الجامعية	 قبل	 ما	 الدراسية	
ملقارنة	 املقارن	 باملنهج	 البحث	 واستعان	 السورية.	 الجزيرة	 في	 األسدي	 النظام	 طبقها	 التي	 التمييزية	
اختالف	سياسات	النظام	األسدي	بين	املنطقة	التعليمية	التي	يستهدفها	البحث،	وغيرها	من	مناطق	

سورية	التي	تتشابه	معها	في	عدد	السكان	أو	غيرها	من	الخصائص.

 أهمية البحث. 4

لصناعة	 سياسية	 أداة	 إلى	 التعليَم	 األسدي	 النظام	 تحويل	 آلية	 في	كشف	 البحث	 أهمية	 تتمثل	
املراحل	 في	 فيها	 التمييزية	 التعليمية	 السياسة	 لتطبيقات	 تتبعنا	 خالل	 من	 السورية	 الجزيرة	 تخلف	

الدراسية	كلها.	

تطبيقات	 أثر	 لكشف	 والتنمية،	 التعليم	 بين	 تفسيرية	 عالقة	 إقامة	 من	 البحث	 أهمية	 وتنبع	
السياسات	التعليمية	التمييزية	في	إعاقة	التنمية	في	املجاالت	كافة	لتكريس	تخلف	الجزيرة	السورية	

وديمومته	أطول	مدة	ممكنة. 

)6(  ينظر:	محمد	خليل	عباس	وآخرون،	مدخل	إلى	مناهج	البحث	في	التربية	وعلم	النفس،	)عمان:	دار	املسيرة	للنشر	والتوزيع،	2006(،	
ص74. 
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ا: اإلطار النظري للبحث
ً
ثالث

 

السمات العامة للتعليم في سورية. 1

بل	 سورية	 في	 االستبدادية)7(	 السياسية	 املنظومة	 خارج	 	1973 عام	 دستور	 في	 التعليم	 يكن	 لم	
كان	أداتها	الناعمة	في	صناعة	سورية	األسد	في	السيطرة	على	براعم	السوريين	وشبابهم	أيديولوجًيا،	
ومحاصرتهم	من	أطراف	عدة	لتحقيق	هذه	الغاية؛	إذ	جسدت	وزارة	التربية	رؤية	الدستور	الجديدة	
واأليديولوجية	 القومية	 بالقيم	 حفلت	 التي	 	)1975  –1970( كاملة	 الدراسية	 املناهج	 بتغيير	 باكًرا	
	من	

ً
املنبثقة	من	مبادئ	حزب	البعث	العربي	االشتراكي،	فحلت	مادة	التربية	القومية	االشتراكية	بديال

مادة	الوطنية	التي	كانت	تقدم	الفكر	السيا�سي	ونظرياته	ومفهوماته.	وفرضت	في	تلك	املرحلة	التربية	
ة(	مادة	دراسية	يدرسها	خريجو	معهد	التربية	العسكرية	الذي	أن�سئ	في	املحافظات	 العسكرية	)الفُتوَّ

السورية	لهذا	الغرض	بخاصة)8(.

القرن	 من	 الثمانينيات	 في	 املسلمين	 اإلخوان	 حركة	 على	 القضاء	 في	 األسد	 حافظ	 نجاح	 وبعد	 	
املنصرم	أجريت	تعديالت	عدة	على	املناهج	الدراسية،	فكرست	األسد	قائًدا	متفرًدا	إلى	جانب	املنظومة	
	قومًيا،	

ً
دخلت	خطابات	)حافظ	األسد(	في	املناهج	الدراسية	وسّوقته	بطال

ُ
القومية	األيديولوجية،	وأ

ناجًحا	في	قمع	ثورة	اإلخوان	في	الداخل،	ومنتصًرا	خارجًيا	ضد	إسرائيل	في	حرب	تشرين	األول/	أكتوبر	
)التحريرية(	عام	1973.

ولم	تخرج	التغييرات	التي	أجرتها	وزارة	التربية	للمناهج	الدراسية	في	التسعينيات	)1993 – 1995(	
من	القرن	ذاته	عن	هذه	الرؤية	األيديولوجية،	بل	كانت	تغييرات	شكلية	تعيد	تكريس	)حافظ	األسد(	
املناهج	 هذه	 تتغير	 ولم	 أيًضا،	 اإلقليمية	 الحروب	 في	 منتصًرا	 قومًيا	 	

ً
بطال الثانية	 الخليج	 بعد	حرب	

الدراسية	مع	مجيء	األسد	االبن	بل	استمرت	حتى	عام	2010 – 2011،	حيث	أجرت	وزارة	التربية	تغييًرا	

)7(	ينظر:	املادة	الثامنة	من	دستور	سورية	1973.

)8(	التربية	العسكرية:	مادة	دراسية	أحدثت	باملرسوم	الجمهوري	رقم	72	لعام	1973،	باسم	األشبال	للمرحلة	اإلعدادية	والفتوة	للمرحلة	
الثانوية،	وفرض	اللباس	العسكري	الخاكي	على	الطلبة،	وفي	الثمانينيات	ُوحّد	اسمها	بـ	التربية	العسكرية	في	املرحلتين	املذكورتين،	ولها	
حصتان	دراسيتان،	ويرسب	الطالب	في	صفه	إن	غاب	ثالثة	دروس	متتالية.	يدّرس	هذه	املادة	خريجو	معهد	التربية	العسكرية	الذي	يعد	
جزًءا	من	معهد	التربية	الرياضية،	أو	خريجو	معهد	دار	املعلمين	شرط	إنهائهم	الخدمة	اإللزامية	مع	احتفاظهم	برتبتهم	العسكرية	التي	
كانوا	عليها	في	أثناء	تأديتهم	الخدمة	اإللزامية	العسكرية،	ويشرف	على	تعليم	هذه	املادة	مكتب	التربية	العسكرية	الفرعي	الذي	يرأسه	
ضابط	عسكري	بالضرورة	في	فرع	اتحاد	شبيبة	الثورة	في	كل	محافظة،	ويشرف	على	املكاتب	الفرعية	مكتب	مركزي	في	دمشق	يرأسه	

	عن	غسان	حمدان	خليل،	مدرب	سابق	للتربية	العسكرية	في	مدارس	حلب.	
ً

ضابط	عسكري	برتبة	لواء	أيًضا.	نقال
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	للمناهج	الدراسية.	
ً

شامال

ا	أساسًيا	
ً
لم	يكن	التعليم	الرسمي	وحده	يسعى	إلى	هذا	الهدف،	بل	كانت	املنظمات	الحزبية	طرف

وثانيتها	 البعث	 املنظمات	منظمة	طالئع	 أولى	هذه	 السورية	وشبابها،	 الطفولة	 السيطرة	على	وعي	 في	
1974م	باملرحلة	االبتدائية	ونشاط	تالميذها	 اتحاد	شبيبة	الثورة)9(.	تختص	األولى	التي	أسست	عام	
وتلميذاتها.	وتتولى	الثانية	اإلشراف	على	النشاط	الطالبي	الثقافي	والريا�سي	والفني	لطالب	املرحلتين	
سس	عام	1970،	إال	أنه	لم	

ُ
اإلعدادية	والثانوية	كافة)10(،	وعلى	الرغم	من	أن	اتحاد	شبيبة	الثورة	قد	أ

يمارس	صالحياته	عملًيا	حتى	عام	1973	بموجب	مرسوم	تشريعي	رقم	)65(	خاص	بذلك.	

رض	الزي	العسكري	لباًسا	رسمًيا	لطالب	
ُ
ونتيجة	التعاون	بين	وزارة	التربية	واتحاد	شبيبة	الثورة	ف

املرحلتين	اإلعدادية	والثانوية	في	بداية	السبعينيات،	بعد	أن	كان	لباًسا	خاًصا	بالفاعليات	العسكرية	
التي	عمل	النظام	على	توسيعها	وجعلها	مغرية	لطالب	املرحلة	الثانوية،	بعضها	كان	إجبارًيا	مثل	معسكر	
الفتوة	الصيفي	لطالب	الصف	العاشر	)بأشكاله	كلها(	وبعضها	اآلخر	كان	اختيارًيا	مثل	دورات	اإلنزال	
املظلي	التي	يشرف	عليها	رفعت	األسد	مباشرة.	فيحصل	الطالب	الذي	اتبع	هذه	الدورات	على	درجات	
إضافية	)قد	تصل	إلى	40	درجة(	تضاف	إلى	معدله	العام	في	شهادة	الثانوية	العامة،	فتؤهله	للحصول	

على	مقعد	جامعي	في	كلّية	أعلى	من	الكلية	التي	يؤهله	مجموعه	األصلي	االلتحاق	بها.	

ومع	أهمية	التعليم	الرئيسة	في	استراتيجية	النظام	السوري	األيديولوجية	في	بناء	سورية	األسد،	
كانت	 بل	 كلهم	مجاًنا،	 للسوريين	 متاًحا	 التعليم،	وجعله	 إلزامية	 قانون	 يكن	هو	من	سّن	 لم	 أنه	 إال	
إلزاميته	مادة	أساسية	في	كل	دساتير	سورية	السابقة	)دستور	1920	و1950(،	فأقّرها	النظام	األسدي	
لكنه	باملقابل	عمل	على	تقليص	ميزانية	التعليم	في	املوازنة	العامة	للدولة،	فشهدت	ميزانية	التعليم)11( 
انخفاًضا	حاًدا	بعد	وصول	)حافظ	األسد(	إلى	السلطة،	فبينما	كانت	ميزانية	التعليم	بين	)1950 – 
 –  1970( بين	 عهده	 في	 العامة،	وصلت	 املوازنة	 نسبة	 من	 باملئة(	 	19  –  18( إلى	 قد	وصلت	 	)1960
1975(	إلى	نسبة	)7 - 9	باملئة(،	ثم	انخفضت	بين	)1975 – 1980(	إلى	)4.5	باملئة(	فقط،	ثم	استقرت	

)9(	تنطلق	هاتان	املنظمتان	من	فكر	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	في	مبادئهما	النظرية،	ويستخدم	املنتمون	رسمًيا	إلى	هاتين	املنظمتين	
)وهم	طالب	املراحل	االبتدائية	واإلعدادية	والثانوية	كلهم(	في	التخاطب	مفهوم	الرفيق	الطليعي	أو	الرفيق	الشبيبي.	

)10(	املوقع	الرسمي	التحاد	شبيبة	الثورة	في	سوريا
 https://ryu-sy.org/%D985%%D986-%%D986%%D8%AD%D986%/. 

ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 	،2005  –  1947 االستقالل	 منذ	 سورية	 في	 السكانية	 الخصوبة	 تطور	 شريقي،	 	مدى	 )11(
السياسات،	2015(،	ص466. 

https://ryu-sy.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/
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نسبتها	في	العقدين	األخيرين	)1980 – 2000م(	بين	)7 – 9	باملئة()12(. 

أهمية الجزيرة السورية. 2

تعّد	الجزيرة	واحدة	من	أهم	املناطق	السورية	من	جوانب	عدة؛	ففي	املستويين	التاريخي	والسيا�سي	
الحرب	 بعد	 ما	 مرحلة	 في	 دولًيا	 سياسًيا	 صراًعا	 واالقتصادي	 الجيوسيا�سي	 موقعها	 نتيجة	 شهدت	
ملشروع	 فيها	 املرغوب	 الجغرافية	 كانت	 ثم	 وتركيا،	 وبريطانيا	 فرنسا	 بين	 ما	 وبخاصة	 األولى،	 العاملية	

الواليات	املتحدة	األميركية	بشأن	توطين	الالجئين	الفلسطينيين	فيها)13(. 

إثنيات	 من	 مزيًجا	 االجتماعية	 بنيتها	 في	 الجزيرة	 تضم	 إذ	 باالجتماعي،	 السيا�سي	 املجال	 ويرتبط	
عرقية	من	)العرب	والكرد	والتركمان	واألشوريين	واألرمن(،	وامتاز	هذا	النسيج	االجتماعي	بتعدد	ديني	
إلى	 إضافة	 وغيرها(.	 واليزيدية	 والسريان	 واإلسالم	 )املسيحية	 ففيها	 غيرها	 من	 املنطقة	 يميز	 وطائفي	
الطبيعة	العشائرية	القوية	التي	تميز	محافظاتها	الثالث	)الرقة	والحسكة	ودير	الزور(	عن	غيرها	من	
املدن	السورية	األخرى،	وقد	أضافت	الهجرات	الكثيرة	إليها	من	)األرمن	والكرد(	عنصًرا	بارًزا	في	تكوينها	

التاريخي	واالجتماعي.	

أما	في	املستوى	االقتصادي،	فإن	منطقة	الجزيرة	تحتل	منزلة	كبيرة	في	االقتصاد	السوري،	إذ	))تبلغ	
مساحتها	)7602	ألف	هكتار(،	أي	)41	باملئة(	من	املساحة	العامة	للجمهورية	العربية	السورية،	وتمثل	
االقتصاد	 في	 والطاقة	 الغالل	 القومي(	مخزن	 )الدخل	 اإلجمالي	 املحلي	 الدخل	 على	مستوى	مصادر	

السوري(()14(. 

ومع	أهمية	الجزيرة	السورية	في	املستويات	املختلفة	التي	ذكرناها	أعاله،	إال	أنها	واجهت	سياسات	
ونهبها	 ثقافًيا	 فها	

ّ
تخل لضمان	 واإلفقار	 التجهيل	 سياسة	 اتبعت	 التي	 األسدية	 السلطة	 من	 تمييزية	

اقتصادًيا	واستمرار	والئها	سياسًيا	أطول	مدة	زمنية	ممكنة.	فالجزيرة	السورية	مع	أنها	خزان	الثروة	
املادية	لسورية	)النفط	والقمح	والقطن)15((،	نسبة	سكانها	))الذين	يعيشون	بأقل	من	دوالر	في	اليوم،	

)12(	املركز	الوطني	لإلحصاء،	املجموعة	اإلحصائية،	التعليم	والثقافة،	)2002(.
 http://cbssyr.sy/yearbook/2003/chapter%2011/TAB120-%2011%.htm

)13(	ينظر:	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	للجزيرة	السورية،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(،	ص23. 

)14(	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	للجزيرة	السورية،	ص25-24. 

)15(	يطلق	الباحث	جمال	باروت	على	الجزيرة	السورية	مفهوم	»كاليفورنيا	سورية«	نتيجة	الثورة	الزراعية	التي	شهدتها	الجزيرة	السورية	

http://cbssyr.sy/yearbook/2003/chapter%2011/TAB1%20-%2011.htm
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عشرة	أضعاف	نظرائهم	في	املناطق	األخرى.	وبالطريقة	نفسها،	يزداد	الفقر	املدقع	في	اإلقليم	الشرقي	
أربع	مرات	عن	اإلقليم	الساحلي(()16(. 

السورية	 الجزيرة	 في	 األسدي	 النظام	 اتبعها	 التي	 العامة	 التمييزية	 السياسات	 أن	هذه	 في	 ال	شك	
املرحلة	 أما	 كلها،	 الجامعية	 قبل	 ما	 الدراسية	 مراحله	 في	 التعليمي	 الحقل	 في	 واضًحا	 أثًرا	 تركت	 قد	
الجامعية	وما	بعدها،	فيكفي	أن	نذكر	أن	هذه	املنطقة	بأهميتها	السياسية	واالقتصادية	واالجتماعية	
بينما	 الفرات،	 جامعة	 فيها	 افتتحت	 حيث	 	2006 عام	 حتى	 جامعة	 فيها	 تؤسس	 لم	 والديموغرافية	
سست	جامعة	تشرين	في	املنطقة	الساحلية	عام	1971،	مع	أن	عدد	سكان	املنطقة	الشرقية	يتجاوز	

ُ
أ

عدد	سكان	املنطقة	الساحلية	بنحو	)179000(	نسمة	بحسب	إحصاءات	املكتب	املركزي	لإلحصاء،	
لذلك	نتساءل:	ما	سر	تأخر	تأسيس	الجامعة	في	الجزيرة	السورية	حتى	العقد	األول	من	القرن	الحادي	
املنطقة	 تمييزية	مبّيتة	ومقصودة	تستهدف	تجهيل	 تعليمية	 لم	تكن	هناك	سياسات	 والعشرين،	إن	

وتكريس	تخلفها	في	املجاالت	كافة.

رابًعا: اإلطار العملي للبحث

السمات العامة لعّينة البحث. 1

يتحدد	مجتمع	البحث	بالجزيرة	السورية،	في	املرحلة	الزمنية	املمتدة	بين	عام	1970	و2010،	لذلك	
اعتمد	البحث	على	البيانات	التي	أوردها	املكتب	املركزي	لإلحصاء	لعام	2003،	ألنها	تعبر	عن	اكتمال	
مرحلة	)األسد	األب(	حتى	عام	2000،	وتكشف	لنا	السياسات	التي	تبناها	)األسد	االبن(	في	أولى	سنوات	

توليه	السلطة،	وكانت	استمراًرا	لسياسات	سلفه	التمييزية	في	منطقة	الجزيرة	السورية.	

البحث	 يفترض	 التي	 السورية	 للجزيرة	 ممثلة	 الزور	 دير	 مدينة	 للبحث؛	 مدينتين	سوريتين	 اخترنا	

إلى	عصر	 الفدان	 من	عصر	 التحول	 في	 تمثلت	 التي	 اإلنتاج	 لعوامل	 التقنية	 بالثورة	 ترتبط	 التي	 املنصرم	 القرن	 من	 الخمسينيات	 في	
عشرات	 تروي	 التي	 املضخة	 عصر	 إلى	 هكتار	 نحو	 بالكاد	 تروي	 التي	 واملعدني	 الخشبي	 الغّراف	 عصر	 ومن	 والحصادات،	 الجرارات	
إنتاج	 من	مستوى	 إنتاجيتها	 ورفع	 للزراعة،	 القابلة	 واملستصلحة	 املزروعة	 األرا�سي	 مساحة	 اتساع	 إلى	 التحول	 هذا	 وأدى	 الهكتارات.	
التاريخي	 التكون	 باروت،	 الكردية	والعربية.	ينظر:	جمال	 الرّحل	 العشائر	 التحضر	لدى	 التصدير،	وتسريع	وتيرة	 إلى	مستوى	 الكفاف	

للجزيرة	السورية،	ص537. 

)16(	هبة	الليثي	وخالد	أبو	اسماعيل،	الفقر	في	سورية:	1996 – 2004م،	)برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي،	2005(،	ص-28 29	و42. 
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تعرضها	للتهميش	والتمييز.	ومدينة	الالذقية	ممثلة	للمنطقة	الساحلية	التي	نفترض	أنها	نالت	اهتماًما	
لتان	نظًرا	إلى	تقارب	عدد	السكان	بينهما.	 ِ

ّ
كبيًرا	من	النظام	األسدي.	وقد	اختيَرت	هاتان	املدينتان	املمث

 2003 إحصاء	 بحسب	 سكانها	 عدد	 يبلغ	 السورية،	 الجزيرة	 محافظات	 كبرى	 الزور:  دير  مدينة 
)1.244.000(	نسمة،	أي	ما	يشكل	)6.4	باملئة(	من	مجموع	سكان	سورية.	وتمتد	هذه	املحافظة	على	

مساحة	جغرافية	مقدارها	)33060(	كم2. 

 2003 إحصاء	 بحسب	 سكانها	 عدد	 ويبلغ	 السوري،	 الساحل	 مدن	 كبرى	 الالذقية:  مدينة 
)1.025.000(،	أي	ما	يشكل	)5.5	باملئة(،	وتمتد	على	مساحة	جغرافية	قدرها	)2297(	كم2. 

واقع التعليم في الجزيرة السورية. 2

للتعرف	إلى	السياسات	التعليمية	التمييزية	التي	مارسها	النظام	األسدي	في	الجزيرة	السورية	ما	بين	
1970	و2010	ومآالتها،	نتناول	املراحل	التعليمية	التي	تتبع	لوزارة	التربية	السورية	من	رياض	األطفال	
	إلى	التعليم	املنهي/	الفني	

ً
والتعليم	األسا�سي	)الحلقة	األولى	والثانية(	إلى	التعليم	الثانوي	العام،	وصوال

بأشكاله	املختلفة	على	الشكل	اآلتي:	
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	 مرحلة رياض األطفالأ.

تنتمي	إلى	مرحلة	ما	قبل	التعليم	املدر�سي، ومع	أنها	ليست	إلزامية	في	سورية،	إال	أن	وزارة	التربية	
التربية	 وزارة	 ))وضعت	 وقد	 كلها.	 الدراسية	 مناهجها	 عليها	 وتفرض	 بمجملها	 عليها	 رسمًيا	 تشرف	
لرياض	األطفال	في	إطار	استقالليتها	اإلدارية	واملالية	نظاًما	داخلًيا	موحًدا،	تتمتع	بالالمركزية	واملرونة	

واملؤسسية	في	تطبيق	املنهاج	التربوي	والخطة	الدراسية	املوضوعة	من	قبل	الوزارة(()17(. 

ليست	وزارة	التربية	وحدها	من	ين�سئ	رياض	األطفال،	بل	تشاركها	منظمات	مدنية،	منها:	الرياض	
الخاصة	واالتحاد	النسائي	ونقابة	املعلمين	ووزارات	أخرى،	وقد	بلغ	إجمالي	هذه	الرياض	في	الالذقية	

)94(	روضة،	مقابل	)99(	روضة	في	دير	الزور.	

ويدرس	في	رياض	األطفال	في	الالذقية	)7906(	طالب،	بينما	كان	عددهم	في	دير	الزور	)2374(	طالًبا.	
بلغ	عدد	املعلمين	في	هذه	الرياض	في	الالذقية	)439(	معلًما،	وفي	دير	الزور	اقتصر	على	)188(	معلًما.	

)17(	جمال	باروت	وآخرون،	التعليم	والتنمية	البشرية	نحو	كفاءة	أفضل،	)البرنامج	اإلنمائي	لألمم	املتحدة،	2005(،	ص33. 
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	 مرحلة التعليم ااًلبتدائيب.

تعد	املرحلة	االبتدائية	العمود	الفقري	للتعليم	في	سورية،	وهي	مرحلة	إلزامية	ومجانية	منذ	1920 
حتى	اآلن،	على	الرغم	من	تشدق	النظام	األسدي	بأنه	قد	اهتم	بهذه	املرحلة	اهتماًما	خاًصا،	وجعلها	

مجانية	متاحة	للسوريين	كلهم	ريًفا	ومدينة.	

التي	 البعث	 طالئع	 منظمة	 وتشاركها	 اهتمامها،	 ومحور	 التربية،	 وزارة	 املرحلة	صلب	 هذه	 تشكل	
خصصت	لها	الوزارة	مديرية	باسمها	)مديرية	الطالئع(	لتنظيم	نشاط	الطالب	وفاعلياتهم	في	املدارس	
السورية	كلها.	وتشرف	الوزارة	على	هذه	املرحلة	من	ألفها	إلى	يائها:	األبنية	املدرسية،	واملناهج	الدراسية	
واملعلمين،	وكل	ما	يتعلق	بالعملية	التعليمية،	إضافة	إلى	أن	هذه	املرحلة	بقيت	حكومية	ولم	يسمح	

بإنشاء	املدراس	الخاصة	لها	حتى	العام	الدرا�سي	2002 – 2003.

	)611( الالذقية	 في	 عددها	 بلغ	 بينما	 مدرسة،	 	)560( الزور	 دير	 في	 االبتدائية	 املدارس	 عدد	 بلغ	
مدرسة،	وكان	عدد	طالبها	في	دير	الزور	)184283(	طالًبا،	بينما	عددهم	في	الالذقية	)106982(	طالًبا.	
وبلغ	عدد	املعلمين	في	هذه	املدارس	في	دير	الزور	)8071(	معلًما،	وكان	عددهم	في	الالذقية	)13866(	

معلًما.	
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نختم	هذه	املرحلة	بأن	نشير	إلى	طبيعة	األبنية	املدرسية	في	هاتين	املدينتين،	فبيمنا	توجد	مدرسة	
مدارس	خيم	 و)6(	 )63(	مدرسة	طينية،	 الزور	 دير	 في	 بلغ	عددها	 الالذقية،	 في	 واحدة	فقط	 طينية	

وكرفانات)18(. 

	 مرحلة التعليم اإلعدادي والثانوي العامج.

الثانوي،	 بالتعليم	 ا	
ً
مرتبط كان	 فقد	 إلزامًيا،	 تعليًما	 اإلعدادي	 التعليم	 يكن	 لم	 	2003 عام	 حتى	

ويخضع	كالهما	لوزارة	التربية	كلًيا	في	نظامهما	الداخلي،	وتشارك	منظمة	اتحاد	شبيبة	الثورة	الوزارة	
باإلشراف	على	نشاط	طالبها	وفاعلياتهم	كلها،	وكان	لباس	طالب	املدراس	الرسمي	وفًقا	لهذه	الشراكة	
اسم	 تحت	 االبتدائية،	 باملرحلة	 اإلعدادية	 املرحلة	 ُدمجت	 العام	 ذلك	 وبعد	 موحًدا.	 لباًسا	عسكرًيا	
مرحلة	التعليم	األسا�سي،	فأصبحت	االبتدائية	حلقة	أولى،	واإلعدادية	حلقة	ثانية.	لم	تتضمن	هذه	
أبًدا،	بل	بقيت	السياسات	التعليمية	ذاتها،	لذلك؛	ال	 التغييرات	الشكلية	لألسماء	تغييرات	جوهرية	

)18(	ماهر	الرز	وعبير	الحداد،	»دراسة	تحليلية	حول	التعليم	األسا�سي«،	املكتب	املركزي	لإلحصاء	والصندوق	العربي	لإلنماء	االقتصادي	
http://cbssyr.sy/studies/st20.pdf .36ص	واالجتماعي،

http://cbssyr.sy/studies/st20.pdf
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يغير	استخدامنا	التسميات	القديمة	في	األمر	شيًئا،	العتمادنا	على	إحصاءات	املكتب	املركزي	لإلحصاء	
الذي	يستخدم	هذه	املفهومات.	

بلغ	عدد	مدارس	املرحلة	اإلعدادية	في	الالذقية	)214(	مدرسة،	بينما	كان	العدد	في	دير	الزور	)123(	
مدرسة.	ووصل	عدد	طالب	املرحلة	اإلعدادية	في	الالذقية	إلى	)50974(	طالًبا،	بينما	كان	عددهم	في	

املرحلة	ذاتها	في	دير	الزور	)41227(	طالًبا.	

بالنسبة	إلى	املرحلة	الثانوية،	بلغ	عدد	مدارسها	في	الالذقية	)115(	مدرسة،	وعددها	في	دير	الزور	
)37(	مدرسة.	وكان	عدد	طالب	هذه	املرحلة	في	الالذقية	)19798(	طالًبا،	وعددهم	في	دير	الزور	)7524(	

طالًبا.	

ظهر	النتيجة	النهائية	لهاتين	املرحلتين	أن	نسبة	))حملة	الشهادة	اإلعدادية	في	الالذقية	قد	بلغ	
ُ
وت

فبلغ	عدد	 الثانوية	 املرحلة	 أما	 باملئة(،	 	8.7( الزور	 دير	 في	 تتجاوز	نسبتهم	 لم	 في	حين	 باملئة(،	 	19.4(



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

382

حملتها	في	الالذقية	)17.4	باملئة(،	بينما	كانت	نسبتهم	في	دير	الزور	)4.6	باملئة((()19(. 

	 التعليم الثانوي الفني أو املنهيد.

هو	نظام	تعليمي	في	املرحلة	الثانوية	يسعى	إلى	إكساب	طالبه	املهارات	العملية،	من	خالل	الشراكة	
العمل،	 سوق	 متطلبات	 لتلبية	 األخرى	 والوزارات	 القطاعات	 من	 عدد	 مع	 التربية	 وزارة	 تقيمها	 التي	
التعليم	 والبيطري،	 الزراعي	 التعليم	 التجاري،	 التعليم	 النسوي،	 التعليم	 الصناعي،	 التعليم	 ويضم:	

الشرعي،	وتشرف	عليه	وزارة	التربية	كلًيا	من	خالل	مديرية	التعليم	املنهي	والتقني.	

يبلغ	 بينما	 مدرسة،	 	)37( الالذقية	 في	 املختلفة	 بأشكاله	 املنهي	 التعليم	 مدراس	 عدد	 إجمالي	 يبلغ	
عددها	في	دير	الزور	)27(	مدرسة.	أما	عدد	طالب	التعليم	املنهي	في	الالذقية	فبلغ	)9090(	طالًبا،	بينما	
	)1652( الالذقية	 في	 والفني	 املنهي	 التعليم	 مدر�سي	 وعدد	 طالًبا.	 	)6038( الزور	 دير	 في	 عددهم	 كان	

مدرًسا،	بينما	بلغ	عددهم	في	دير	الزور	)956(	مدرًسا.	

 –  1994( مقارنة	 دراسة	 السورية	 العربية	 الجمهورية	 لسكان	 التعليمي	 التركيب	 »تطور	 اسماعيل،	 وفؤاد	 أوغلي	 الشيخ	 )19(	عصام	
2004(«،	املكتب املركزي لإلحصاء،	)2007(،	ص49	و51. 
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بعد	أن	عرضنا	ملراحل	التعليم	ما	قبل	الجامعي	كلها	في	املدينتين	املذكورتين،	بقي	لنا	أن	نذكر	ما	
التي	بدأت	 التجربة	 النف�سي	واالجتماعي	فيهما،	وهي	 التعليمية	ونعني	قضية	اإلرشاد	 بالعملية	 يتعلق	
2002	و2004،	وّزعتهم	الوزارة	في	 2001،	وجرى	تعيين	)1931(	مرشًدا	ما	بين	 فيها	وزارة	التربية	عام	
املحافظات	السورية	املختلفة،	وكان	إجمالي	عدد	َمن	عّينتهم	الوازرة	في	مراحل	التعليم	ما	قبل	الجامعي	
كلها	)التعليم	األسا�سي	والثانوي	العام	املنهي	والفني(	في	الالذقية	)257(	مرشًدا	نفسًيا	واجتماعًيا،	بينما	

كان	إجمالي	عددهم	في	مدينة	دير	الزور	في	املراحل	املذكورة	)22(	مرشًدا	نفسًيا	واجتماعًيا)20(. 

	من	تقرير	التعليم	والتنمية	البشرية	
ً

)20(	بيانات	اإلرشاد	النف�سي	واالجتماعي	مستمدة	من	بيانات	داخلية	لوزارة	التربية	السورية،	نقال
نحو	كفاءة	أفضل،	جمال	باروت	وآخرون،	ص59. 
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خامًسا: نتائج البحث وتفسيرها

وفيه	نحاول	اإلجابة	عن	سؤالي	البحث	األساسيين،	من	خالل	تحليل	السياسات	التعليمية	التمييزية	
التي	طبقها	النظام	األسدي	في	الجزيرة	السورية	وتفكيك	بنيتها،	ملعرفة	الغايات	واألهداف	التي	سعى	إلى	

تحقيقها	من	خالل	مفهومي	التجهيل	واإلفقار.	

 سياسة التجهيل. 1

السوريين	 في	سورية	حق	 التعليمية	 للعملية	 الناظمة	 النظري	أكدت	كل	املصفوفات	 في	املستوى	
جميًعا	من	دون	تمييز	مناطقي	أو	عرقي	أو	طائفي	بالوصول	إلى	التعليم،	ومنها	الدستور	السوري	لعام	
1973	الذي	ذهب	إلى	أن	التعليم	حق	تكفله	الدولة،	وهو	مجاني	في	مراحله	كلها،	وإلزامي	في	مرحلته	
	اإللزام	إلى	مراحل	أخرى،	وتشرف	على	التعليم	وتوجهه	بما	يحقق	 االبتدائية،	وتعمل	الدولة	على	مّدِ

الربط	بينه	وبين	حاجات	املجتمع	واإلنتاج)21(.  

أما	السياسات	العملية	التعليمية	التي	طبقها	النظام	األسدي	في	مدى	أربعين	عاًما،	فهي	ال	تخالف	
الوقت	 في	 تكشف	 لكنها	 للسوريين	جميعهم،	 الدولة	 تكفله	 حًقا	 التعليم	 يكون	 أن	 في	 الدستور	 نص	
نفسه	وعًيا	يميز	بين	السوريين	على	أساس	مناطقي	لخدمة	أغراضه	التسلطية،	عبر	سياسة	التجهيل	

ألبناء	املنطقة	الشرقية	التي	قامت	على	استهدافين	رئيسين:	

)21(	املادة:	37،	دستور	الجهورية	العربية	السورية،	عام	1973. 
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سس العملية التعليمية: تكشف	لنا	اإلحصاءات	التي	ذكرناها	في	تناولنا	أ. 
ُ
 استهداف أ

لواقع	التعليم	في	الجزيرة	السورية،	كيف	بنى	النظام	األسدي	سياساته	التعليمية	على	أساس	
سس	هذه	العملية	التعليمية	وعناصرها	

ُ
مناطقي	تميز	بين	منطقة	سورية	وأخرى،	وتستهدف	أ

املذكورتين،	 املدينتين	 بين	 واملعلمين	 املدارس	 في	عدد	 الفوارق	 كافة،	وسيقتصر	حديثنا	على	
التأهيل	 املدرسية،	 املكتبات	 املدرسية،	 املخابر	 مثل	 األخرى،	 التعليمية	 األسس	 نذكر	 ولن	
التربوي	واملعلوماتي،	أو	معدل	اإلنفاق	املدر�سي	وحصة	كل	طالب	منه	في	كل	محافظة،	بسبب	
عدم	توفر	املعلومات	الخاصة	بهذه	القضايا.	في	مستوى	عدد	املدراس	كانت	الفوارق	التمييزية	
كبيرة	بين	املدينتين	املستهدفتين	في	البحث،	وفي	املراحل	التعليمية	ما	قبل	الجامعية	كلها؛	إذ	
املراحل:	 بينهما	وفق	 والفارق	 الالذقية	 في	 أقل	من	عددها	 دائًما	 الزور	 دير	 كان	عدد	مدارس	
املرحلة	االبتدائية	)51(	مدرسة،	املرحلة	اإلعدادية	)91(	مدرسة،	املرحلة	الثانوية	العامة	)78(	

مدرسة،	أما	في	مرحلة	التعليم	املنهي	والفني،	فكان	الفارق	)10(	مدارس.	

ا	كبيًرا	في	عدد	املدّرسين	بينهما،	فكان	
ً
من	الطبيعي	أن	ُينتج	فارق	عدد	املدارس	بين	املدينتين	فارق

عددهم	أقل	في	دير	الزور	دائًما؛	ففي	رياض	األطفال	كان	الفارق	)251(	معلًما،	وفي	املرحلة	االبتدائية	
)5795(	معلًما،	وفي	املرحلتين	اإلعدادية	والثانوية	)3758(	مدرًسا،	بينما	كان	الفارق	في	التعليم	املنهي	

والفني	)696(	معلًما.	

وتجب	اإلشارة	إلى	أن	هناك	عدًدا	ال	باس	به	من	املعلمين	واملدرسين	أغلبهم	من	املنطقة	الساحلية،	
عّينهم	الدولة	في	املراحل	الدراسية	املختلفة	في	املنطقة	الشرقية،	بحّجة	قلة	الكوادر	التعليمية	املحلية	

ُ
ت

فيها،	أو	ليقضوا	سنوات	تعيينهم	األولى	في	ما	يسمى	)خدمة	املناطق	النامية(،	وسرعان	ما	يعود	هؤالء	
املعلمون	إلى	مدنهم	التي	جاؤوا	منها.	

 استهداف جودة التعليم: من	الطبيعي	أن	يترك	استهداف	أسس	العملية	التعليمية	ب. 
أثره	الكبير	على	جودة	التعليم	ونوعيته.	ونتعرف	في	ما	يأتي	على	آلية	استهداف	جودة	التعليم	
في	مراحل	التعليم	ما	قبل	الجامعي	من	حيث	عدد	الطالب	في	كل	مدرسة،	وعدد	املعلمين	فيها،	

	إلى	عدد	الطالب	بالنسبة	إلى	عدد	املعلمين.	
ً
وعدد	الطالب	في	الشعبة	الصفية،	وصوال

،	بينما	
ً

في	مرحلة	رياض	األطفال	بلغ	متوسط	عدد	األطفال	في	كل	روضة	في	الالذقية	)175(	طفال
.	وبلغت	حصة	كل	روضة	في	الالذقية	من	املعلمين	

ً
كان	عددهم	في	كل	روضة	في	دير	الزور	)328(	طفال

)22(	معلًما،	بينما	كانت	في	دير	الزور	)14(	معلًما،	وبناء	عليه	تمايزت	رياض	األطفال	في	الالذقية	عن	
	معلم	في	دير	الزور.

ً
مثيالتها	في	دير	الزور،	فكان	لكل	)8(	أطفال	معلم	في	الالذقية،	ولكل	)23(	طفال
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أما	في	املرحلة	االبتدائية	التي	تعد	مرحلة	تأسيسية	في	سياسة	استهداف	جودة	التعليم،	فقد	ضمت	
	)8( لكل	 )176(	طالًبا.	وكان	 الالذقية	 في	 بينما	ضمت	مثيلتها	 )330(	طالًبا،	 الزور	 في	دير	 كل	مدرسة	
طالب	معلم	في	الالذقية،	ولكل	)24(	طالًبا	معلم	في	دير	الزور.	وبلغت	نسبة	عدد	املعلمين	في	كل	مدرسة	

في	الالذقية	)22(	معلًما،	بينما	كان	عدد	معلمي	كل	مدرسة	في	دير	الزور	)14(	معلًما.	

إن	خطة	النظام	األسدي	التمييزية	في	املرحلتين	اإلعدادية	والثانوية	تستكمل	ما	بدأته	في	مرحلة	
رياض	األطفال	واملرحلة	االبتدائية	من	سياسة	استهداف	جودة	التعليم	ونوعيته،	إذ	بلغ	عدد	طالب	
كل	مدرسة	في	املرحلة	اإلعدادية	في	الالذقية	)228(	طالًبا،	بينما	كان	عددهم	في	كل	مدرسة	إعدادية	
في	دير	الزور	)335(	طالًبا.	وهذا	التمايز	ينطبق	على	املرحلة	الثانوية	أيًضا،	فكان	عدد	الطالب	في	كل	
مدرسة	ثانوية	في	الالذقية	)172(	طالًبا،	وعددهم	في	كل	مدرسة	ثانوية	في	دير	الزور	)203(	طالًبا.	أما	
بينما	عددهم	 )7130(	مدرًسا،	 الالذقية	فبلغ	 في	 إجمالي	عدد	مدر�سي	املرحلتين	اإلعدادية	والثانوية	
في	املرحلتين	 )10(	طالب	 إلى	أن	يكون	لكل	 )3372(	مدرًسا،	وهذا	أدى	 الزور	 في	دير	 في	املرحلة	ذاتها	
الزور	 في	دير	 ذاتيهما	 املرحلتين	 في	 )15(	طالًبا	 لكل	 بينما	كان	 الالذقية	معلم،	 في	 والثانوية	 اإلعدادية	

معلم.	

منطقة	 في	 واإلعدادية	 االبتدائية	 اإللزاميتين	 املرحلتين	 في	 التعليم	 من	 املتسربين	 	
ُ
نسبة وتؤكد	

الجزيرة	ما	ذهبنا	إليه،	هناك	سياسة	تجهيل	طّبقها	النظام	األسدي	تجاه	الجزيرة	السورية،	فكانت	
نتفق	 الزور	والرقة.	ونحن	 دير	 في	 باملئة(	 	4,9( بلغت	 إذ	 السورية،	 املناطق	 بين	 التسرب	األعلى	 نسبة	
ثمرة	 كانت	 التي	 لإلحصاء	 املركزي	 املكتب	 موقع	 على	 املنشورة	 الرسمية	 الدراسة	 إليه	 ما	وصلت	 مع	
يعود	 التسرب	 أن	 في	 واالجتماعي،	 االقتصادي	 لإلنماء	 العربي	 والصندوق	 املكتب	 هذا	 بين	 التعاون	
في	الشعبة،	ونقص	 العالية	 الكثافة	الطالبية	 في	 التعليمي	تتمثل	 بالنظام	 إلى	أسباب	داخلية	خاصة	
املعلمين	املؤهلين	وغير	ذلك)22(،	وهي	العوامل	التي	استهدفها	النظام	األسدي	في	سياسة	التجهيل:	من	
ثانًيا،	 وجودته	 التعليم	 نوعية	 واستهداف	 	،

ً
أوال واملعلمين(	 )املدارس	 التعليم	 سس	

ُ
أ استهداف	 خالل	

وهي	السياسة	التي	جعلت	مدن	املنطقة	الشرقية	)الرقة	ودير	الزور	والحسكة(	في	أدنى	سلم	ترتيب	
املحافظات	 من	 الساحلية	 املدن	 كانت	 بينما	 ا(،	

ً
وإناث )ذكوًرا	 الدراسة	 متوسط	 بحسب	 املحافظات	

املتقدمة	تعليمًيا	وفي	أعلى	سلم	الترتيب)23(. 

وتكشف	دراسة	علمية	رسمية	صادرة	من	املكتب	املركزي	لإلحصاء	منشورة	على	موقعه	الرسمي،	

)22(	ماهر	الرز	وعبير	الحداد،	»دراسة	تحليلية	حول	التعليم	األسا�سي«،	ص25. 

 –  1994( مقارنة	 دراسة	 السورية	 العربية	 الجمهورية	 لسكان	 التعليمي	 التركيب	 »تطور	 اسماعيل،	 وفؤاد	 أوغلي	 الشيخ	 )23(	عصام	
2004(«،	ص23. 
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آلية	سياسة	التجهيل	تجاه	الجزيرة	السورية	بتبريرها	تفاوت	املستوى	التعليمي	بين	أعلى	سلم	الترتيب	
وأدناه،	فتقول:	))إن	هذا	الوضع	يتالزم	بشكل	دائم	مع	املحافظات	التي	تتميز	بطابع	زراعي،	فأغلب	
هذا	 في	 العاملون	 يحتاج	 وال	 بالزراعة،	 يعملون	 اإلناث	 أو	 الذكور	 املحافظات	سواء	 تلك	 في	 السكان	
القطاع	إلى	معرفة	القراءة	والكتابة	أو	الحصول	على	مستوى	تعليمي	متقدم،	نظًرا	للطريقة	التقليدية	

التي	يتم	بها	إنجاز	العمل	الزراعي((.)24(

لم	يناقض	النظام	نفسه	في	عالج	آثار	سياسته	التمييزية	القائمة	على	التجهيل	وما	أنتجه	من	تف�سي	
ظاهرة	األمية	في	املنطقة	الشرقية	وهي	النسبة	العليا	بين	املناطق	السورية،	بل	رسخها	بأن	افتتح	)371(	

صًفا	ملحو	األمية	في	دير	الزور،	مقابل	)1137(	صًفا	ملحوها	في	الالذقية)25(. 

سياسة اإلفقار. 2

يعد	التعليم	عنصًرا	رئيًسا	في	بناء	التنمية	البشرية،	ومؤشًرا	مهًما	على	مستواها،	فال	تعليم	ناجح	
من	دون	تنمية	شاملة،	وال	تنمية	حقيقية	من	دون	تعليم	فاعل،	لذلك	سعت	استراتيجيات	التعليم	
املعاصرة	إلى	ربط	التعليم	بالتنمية	البشرية	ملا	يتركه	من	أثر	كبير	في	صناعة	حياة	اإلنسان	الجديدة،	
ولكي	ينهض	التعليم	بهذه	املهمة	األساسية،	بينت	هذه	االستراتيجيات	أنه	ال	بد	من	أن	يقوم	التعليم	

على	أربعة	أعمدة	أساس)26(	هي:	

التعليم	من	أجل	توسيع	اإلدراك	املعرفي	وهي	الوظيفة	التقليدية	للتعليم	التي	تنهض	أ.	
بمهمة	زيادة	حصيلة	الطالب	باملعارف	واألفكار	التي	يقدمها	املعلم	أو	املدرس	لطالبه.	

تلّبي	ب.	 بحيث	 العملية	 باملهارات	 الطلبة	 تزويد	 إلى	 ويسعى	 العمل،	 أجل	 من	 التعليم	
مخرجات	العملية	التعليمية	حاجات	سوق	العمل.	

الروحية	ت.	 القيم	 غرس	 تتضمن	 التي	 اإلنسانية	 الشخصية	 بناء	 أجل	 من	 التعليم	
واإلنسانية	واألخالقية	في	هذا	العالم	املتغير،	لبناء	الشخصية	املستقلة	والتفكير	النقدي	

وغيرها	من	قيم	التفكير	املنفتح.	
الكونية	ث.	 اإلنسانية	 الشخصية	 وبناء	 ككل	 اإلنساني	 املجتمع	 فهم	 أجل	 من	 التعليم	

)24(	عصام	الشيخ	أوغلي	وفؤاد	اسماعيل،	»تطور	التركيب	التعليمي	لسكان	الجمهورية	العربية	السورية،	ص24. 

)25(	املوقع	الرسمي	للمكتب	املركزي	لإلحصاء:
 http://cbssyr.sy/yearbook/2003/chapter%2011/TAB35-%2011.htm

)26(		ينظر:	جمال	باروت	وآخرون،	التعليم	والتنمية	البشرية	نحو	كفاءة	أفضل،	)البرنامج	اإلنمائي	لألمم	املتحدة،	2005(،	ص22 24-. 

http://cbssyr.sy/yearbook/2003/chapter%2011/TAB35-%2011.htm
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املهيئة	للدخول	إلى	عصر	العوملة	واالنفجار	املعرفي.	

نظام	 إلى	 بالنسبة	 مثالية	 تبدو	 التنمية	 في	عميلة	 الفاعل	 للتعليم	 السابقة	 املعايير	 أن	 في	 ال	شك	
استبدادي	حّول	مجمل	العملية	التعليمية	في	سورية	إلى	أداة	أيديولوجية	لترسيخ	حكمه	لها،	وبخاصة	
في	منطقة	الجزيرة	السورية	التي	جعل	فيها	خطة	التجهيل	عنصًرا	رئيًسا	في	سياسة	إفقار	أبناء	املنطقة	
الشرقية	لضرب	أي	تنمية	اقتصادية	أو	اجتماعية	محتملة،	وهما	اللتان	تشكالن	الحجر	األساس	ألي	
التعليم	وجودتها	الستدامة	تخلف	 بنية	 ِاسُتهِدفت	 الغاية،	 املنطقة،	ولتحقيق	هذه	 في	 تنمية	شاملة	

املنطقة	عن	غيرها	من	املناطق	السورية.	

التنمية ااًلقتصادية:	شكلت	سياسة	التجهيل	ركًنا	أساسًيا	في	بناء	خطة	اإلفقار	االقتصادي	التي	
التعليم،	حيث	 بمستوى	 يرتبط	عكسًيا	 »الفقر	 السورية،	ألن	 الجزيرة	 تجاه	 األسدي	 النظام	 طبقها	
يؤدي	أي	تحسن	طفيف	في	املستوى	التعليمي	إلى	تراجع	أعداد	الفقراء«)27(.	فإذا	كان	النظام	األسدي	
قد	نجح	في	تجهيل	منطقة	الجزيرة	السورية	ونشر	األمية	بين	أبنائها،	فإن	سياساته	التربوية	التمييزية	
في	 اقتصادًيا	 األفقر	 الشرقية	 املنطقة	 فجعل	 املنشود،	 االقتصادي	 اإلفقار	 لتحقيق	 	

ً
سبيال كانت	

خريطة	توزع	الفقر	السورية،	إذ	»تتركز	نسبة	)1،	58(	من	فقراء	سوريا	في	اإلقليم	الشمالي	والشرقي،	
أنها	أغنى	املناطق	السورية	 باملئة(	من	إجمالي	السكان«)28(،	مع	 	44.8( وهو	اإلقليم	الذي	يعيش	فيه	

اقتصادًيا	فهي	خزان	النفط	والقمح	والقطن	كما	ذكرنا	سابًقا.

والرعاية	 التغذية	 ومستوى	 واملحلي	 القومي	 الفرد	 ونصيب	 الفقر،	 مستوى	 مثل	 من	 معايير	 تعد	
مؤشرات	 من	 األدنى	 الحد	 معايير	 األساسية،	 التحتية	 البنية	 توفر	 إلى	 إضافة	 والتعليم،	 الصحية،	
التنمية	االقتصادية	األساسية	التي	يقاس	من	خاللها	نفع	التحوالت	االقتصادية	ملواطني	أي	دولة	في	

العالم.		

لو	نظرنا	في	التقارير	الصادرة	من	الحكومة	السورية	أو	تلك	التقارير	الدولية	الصادرة	من	البرامج	
املختلفة	لألمم	املتحدة،	فإن	ما	يدهشنا	ليس	فقط	أن	تكون	الجزيرة	السورية	املنطقة	التي	لم	تنل	
حقها	من	التنمية	االقتصادية	على	غرار	غيرها	من	املناطق	السورية	األخرى،	فهي	املنطقة	األكثر	تخلًفا	
وفًقا	لكل	املؤشرات	)العامة	والفرعية(	لتقارير	التنمية	االقتصادية	في	سورية)29(،	بل	إن	ما	يدهشنا	

)27(	هبة	الليثي	وخالد	أبو	اسماعيل،	الفقر	في	سورية:	1996 – 2004،	ص61. 

)28(	هبة	الليثي	وخالد	أبو	اسماعيل،	الفقر	في	سورية،	ص43. 

)29(		في	كل	مؤشرات	التقرير	الخاص	بسوريا:	التعليم	والتنمية	البشرية	نحو	كفاءة	أفضل،	كانت	الجزيرة	السورية	بعيدة	عن	املستوى	
العام	كثيًرا،	منها	مؤشر:	العمر	املتوقع	عند	الوالدة،	ومؤشر	التحصيل	التعليمي،	ومؤشر	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	ومؤشر	العمر	املتوقع	
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حًقا	في	هذه	التقارير	)الحكومية	والدولية(	هو	اتفاقها	في	أن	مرد	التخلف	هو	السياقات	االجتماعية	
مثل	القيم	والعادات	والثقافة	املجتمعية)30(،	وأيًضا	السياقات	االقتصادية	مثل	العمل	بالزراعة	التي	
يحكم	الجزيرة	السورية	بمحافظاتها	الثالث،	متجاهلة	بذلك	السبب	الرئيس	وهو	السياسات	اإلقصائية	
القصدية	التي	طبقها	النظام	األسدي	في	هذه	املنطقة،	وإال	كيف	نفسر	هذا	الوضع	الكارثي	للتنمية	
االقتصادية	ملنطقة	الجزيرة	السورية	بعد	خمسين	عاًما	من	خطط	التنمية	الشاملة	)الخمسية(	التي	
تطبقها	الحكومة	بعنوان	املناطق	النامية)31(،	إذا	لم	تكن	الغاية	الرئيسة	لهذه	السياسات	هي	ترسيخ	

اإلفقار	االقتصادي	وضمان	ديمومته	فيها.	

التنمية ااًلجتماعية: كان	لخطة	التجهيل	أثر	كبير	في	بناء	سياسة	اإلفقار	االجتماعي	ألبناء	منطقة	
في	 نسبة	حضورها	 بلغت	 إذ	 اجتماعًيا،	 وتمكينها	 املرأة	 تعليم	 قضية	 في	 وبخاصة	 السورية،	 الجزيرة	
التعليم	اإلعدادي	في	مدينة	دير	الزور	)39	باملئة(،	بينما	كانت	نسبتها	في	الالذقية	)50	باملئة	تقريًبا(،	
أما	بالنسبة	إلى	حضور	اإلناث	في	املرحلة	الثانوية	في	مدينة	دير	الزور	فبلغ	)6,39	باملئة(،	مقابل	)7,53 

باملئة(	في	الالذقية)32(. 

األمية،	 تف�سي	 إلى	 أّدى	 بالتعليم،	 االلتحاق	 السورية	من	 الجزيرة	 في	 اإلناث	 أن	حرمان	 في	 ال	شك	
لتشكل	النسبة	الكبرى	في	معدل	أمية	املرأة	السورية،	فبينما	بلغت	نسبة	أمية	املرأة	في	الالذقية	)13 
باملئة(،	فإن	نسبتها	في	دير	الزور	وصلت	إلى	)1,34	باملئة()33(.	وهذه	النسبة	العالية	أفضت	بالضرورة	
أثًرا	 إلى	حرمانها	من	حقوقها	االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية	كغيرها	من	نساء	سورية،	وتركت	
كبيًرا	في	حياتها	األسرية	واالجتماعية،	ما	أسهم	في	إعاقة	تنمية	املنطقة	وتكريس	تخلفها	عن	املناطق	
منطقة	 تجاه	 األسدي	 النظام	 طبقها	 التي	 اإلفقار	 لسياسة	 الرئيس	 الهدف	 وهو	 األخرى،	 السورية	

الجزيرة	منذ	تسلمه	السلطة	من	1970	حتى	2010. 

املوزع	بالتساوي،	ومؤشر	التحصيل	التعليمي	بالتساوي،	ومؤشر	الدخل	املوزع	بالتساوي،	ومؤشر	الحرمان	من	مستوى	املعيشة	الالئق،	
ومؤشر	الفقر	البشري.	ينظر:	جمال	باروت	وآخرون	التعليم	والتنمية	نحو	كفاءة	أفضل،	ص-202 206. 

)30(		ينظر:	مجموعة	من	املؤلفين،	التقرير	الوطني	الثالث	لألهداف	التنموية	لأللفية	في	الجمهورية	العربية	السورية،	البرنامج	اإلنمائي	
السورية	 العربية	 الجمهورية	 لسكان	 التعليمي	 التركيب	 تطور	 اسماعيل،	 وفؤاد	 أوغلي	 الشيخ	 2010،	ص28.	وعصام	 املتحدة،	 لألمم	

دراسة	مقارنة	)1994 – 2004(،	ص41.

بالعاملين	 الخاص	 	2004 لعام	 	4 التشريعي	رقم	 	املرسوم	
ً
النامية،	والحقا املناطق	 بأبناء	 الخاصة	 الجامعي	 القبول	 )31(	منها	مفاضلة	

بوظائف	تعليمية	في	املناطق	النائية.	

)32(	جمال	باروت،	التعليم	والتنمية	البشرية	نحو	كفاءة	أفضل،	ص151. 

 –  1994( مقارنة	 دراسة	 السورية	 العربية	 الجمهورية	 لسكان	 التعليمي	 التركيب	 تطور	 اسماعيل،	 وفؤاد	 أوغلي	 الشيخ	 	عصام	 )33(
2004(،	ص41. 
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لم	تقتصر	استفادة	النظام	األسدي	في	تطبيق	سياساته	التعليمية	التمييزية	القائمة	على	التجهيل	
اقتصادًيا،	لضمان	 للمنطقة	 نهبه	 لسياسات	 أبنائها	عبيًدا	 في	جعل	 السورية	 الجزيرة	 تجاه	 واإلفقار	
ف	هذه	السياسة	التعليمية	التمييزية	في	تفسير	ثورة	أبناء	هذه	املنطقة	

ّ
والئهم	سياسًيا	وأبدًيا،	بل	وظ

بالحرية	 باإلرهاب	عندما	خرجوا	مطالبين	 أهلها	 وخروجهم	على	نظام	حكمه،	واتخذها	ذريعة	التهام	
والكرامة	والعدالة	عام	2011،	وترى	إحدى	الدراسات	الصادرة	من	أهم	مراكزه	البحثية	التي	تتساءل	
التعليم	في	 بعد	مطابقة	خريطة	عدم	االستقرار	األمني	الذي	شهدته	املناطق	السورية	مع	مستويات	
:	إن	مستويات	التعليم	املرتفعة	في	دير	عطية	

ً
هذه	املناطق	ومؤشراته،	فتتساءل	هل	يمكن	القول	مثال

أو	 لبيئات	حاضنة	لإلرهاب	 تكوينها	 في	عدم	 تأثيرها	 لها	 وطرطوس	والالذقية	والسويداء	ودمشق	كان	
على	األقل	مقاومة	النتشاره	وسيطرته،	باملقابل	هل	معدالت	األمية	املرتفعة	في	محافظات	إدلب	ودير	
الزور	والرقة	وريف	حلب	ودرعا	وانخفاض	مستويات	التعليم	كان	لها	دورها	في	تشكيل	بيئات	حاضنة	

لإلرهاب؟)34( 

سادًسا: الخاتمة

ال	شك	في	أن	السياسة	التربوية	التي	طبقها	النظام	األسدي	في	مدى	أربعين	عاًما	)1970 – 2010م(	
تجاه	الجزيرة	السورية،	ليست	إال	جزًءا	من	سياساته	التمييزية	العامة	سياسًيا	واجتماعًيا	واقتصادًيا	
الواعي	 اإلنسان	 بناء	 إلى	 األسدية	 املرحلة	 في	 التعليم	 يسَع	 فلم	 وديموغرافًيا	وغيرها.	 وقانونًيا	 وإدارًيا	
الوطنية	 حياته	 في	 ا	

ً
ومشارك 	

ً
فاعال السوري	 املواطن	 يكون	 كي	 وجمالًيا،	 وأخالقًيا	 واجتماعًيا	 فكرًيا	

واإلنسانية،	بل	كان	تعليًما	أيديولوجًيا	مغلًقا	جعل	فيه	النظام	األسدي	تعليم	السوريين	مطية	للتربية	
على	االستبداد	وتكريس	ثقافة	الطاعة	والوالء	األعمى	للنظام	الدكتاتوري	في	وجدان	النشء	السوري،	
األسدية	 للسياسات	 أساسًيا	 ا	

ً
هدف السورية	 االجتماعية	 البنية	 في	 األوسع	 الشريحة	 هذه	 مثلت	 إذ	

	من	السوريين	ال	يرى	في	األسد	)األب	واالبن(	إال	صانًعا	لحاضر	
ً

	كامال
ً

التعليمية	كي	تصنع	منهم	جيال
سورية	ومستقبلها	بل	حتى	ماضيها.

التي	 التسلطية	 ألهدافه	 وفًقا	 مناطقي	 أساس	 على	 التعليمية	 سياساته	 األسدي	 النظام	 صاغ	
تضمن	له	البقاء	األبدي	في	السلطة،	فلم	يكن	اهتمامه	بالتعليم	في	املدن	الساحلية	إال	لتشجيع	أبنائها	
املحافظات	 تنل	 ولم	 األسد.	 لسورية	 الصلبة	 النواة	 شكلت	 التي	 واألمنية	 العسكرية	 الحياة	 لدخول	

)34(	مجموعة	باحثين،	»التعليم	في	سورية	بين	نمطية	التحليل	وأفق	األهداف«،	سلسلة	قضايا	التنمية	البشرية،	العدد	الثالث،	مداد: 
مركز دمشق لألبحاث والدراسات،	2018م،	ص39. 
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الكبرى	والصغرى	وأريافهما	مستوى	التعليم	املتوسط	إال	لدفع	أبنائها	ليكونوا	موظفين	صغاًرا	يهتفون	
ألبدية	سورية	األسدية.	ولم	يكن	تطبيق	سياسة	التجهيل	واإلفقار	تجاه	املنطقة	الشرقية	إال	إلبقاء	
أهلها	عبيًدا	لسلطة	األسد	األبدية	أو	مهاجرين	خارج	حدود	بالدهم،	تاركين	خيرات	أراضيهم	وكنوزها	
نظرة	 الجغرافية	من	سورية	 املنطقة	 تلك	 إلى	 نظرته	 كانت	 الذي	 األسد	 لنظام	 لقمة	سائغة	 الدفينة	
طمع	في	خيراتها،	وقد	أدرك	هذا	النظام	في	وقت	باكر	من	حكمه	أن	هدفه	في	االستحواذ	على	ثروات	
تلك	املنطقة	واستمرار	استغاللها	ونهبها	أطول	مدة	ممكنة؛	لن	يتحقق	إال	بصناعة	تخلف	أهلها	في	
املستويات	االقتصادية	والسياسية	واالجتماعية	والتعليمية	والتربوية	كافة،	وهي	الحجة	-أي	التخلف	
االجتماعي	والفكري-	التي	يستخدمها	النظام	األسدي	لتبرير	حالة	التخلف	التعليمي	للمنطقة	الشرقية	
التي	يقر	بها	هذا	النظام	سواء	في	إحصاءاته	الحكومية	أم	دراساته	العلمية	التي	تصدر	من	مؤسساته	
الرسمية،	على	الرغم	من	أن	الحالة	املذكورة	لم	تكن	إال	نتاًجا	طبيعًيا	لسياساته	املختلفة	وجزًءا	منها،	

بل	أداة	فاعلة	لها	في	صناعة	تخلفها	العام.	

وإذا	كان	هذا	حال	منطقة	الجزيرة	السورية	بعد	أربعين	سنة	من	إطالق	النظام	األسدي	سياساته	
الصادرة	 الرسمية	 النظام	 إحصاءات	 بينتها	 التي	 النائية	 أو	 النامية	 املنطقة	 اسم	 تحت	 بها	 الخاصة	
في	أعظم،	وما	لم	تذكره	هذه	اإلحصاءات	أخطر،	وما	مصير	

َ
من	املكتب	املركزي	لإلحصاء،	فإن	ما	خ

املنطقة	الحالي	املدّمر	إال	نتيجة	تلك	السياسات	التمييزية	اإلقصائية	التي	كانت	املنظومة	التعليمية	
واالقتصادي	 االجتماعي	 التخلف	 صناعة	 في	 أدواته	 أهم	 إحدى	 التجهيل-	 سياسة	 على	 -القائمة	

والسيا�سي	وغيره.	
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