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ص تنفيذي
ّ
 ملخ

ل العملية التعليمية في شمممال شممرق سمموريا أحد أهم املسممائل إثارة للجدل، إللا أن اإلدارة الذاتية املعلن عنها في 
ّ
 2014تمث

م بلغمما همما األم، ل ن هممذ  سممممممممممممممعممت عبر التعليم إلى فري نفوإلهمما االجتممما ي، كممما أ همما ترى 
ّ
من حق الجممماعممات اإلثنيممة التعل

املسممألة تطرط طائفة من املشمم الت حول دعّدد املناهج التعليمية في شمممال شممرق سمموريا، ومسممتقبل الشممهادات ال ي تمنحها 

لبة ال سميما اإلدارة للطلبة والتالميذ، واالنقسمام الشمع ي والسمياسم ي حول جدوى ومسمتقبل العملية التعليمية ومصمير الط

 مسمممممممممتقبل الهي ة التعليمية 
 
حملة الشمممممممممهادتين اإلعدادية والثانوية لجهة االعتراف بالشمممممممممهادات ال ي تمنحها اإلدارة، وأياممممممممما

 والكوادر املعّدة للتدريس باللغتين ال ردية والسريانية.

اف، وإلى هاجس يؤّرق إلوي تحّولت مشمممممكلة التعليم في شممممممال شمممممرق سممممموريا إلى مادة للتنافس السمممممياسممممم ي بين مختلف األطر 

الشممممممممممممممهادات  الطلبة، إإل يترّدد جزء من األهالي في إرسممممممممممممممال أبنااهم إلى مدار  اإلدارة نمليجة للمخاوف املتصمممممممممممممملة بمسممممممممممممممتقبل

  اإلدارة فإن املدار  الحكومية ت تظ بالطلبة الذين يصمممممل عددهم داخل القاعة الواحدة ر اوشمممممرعيوها، وعلى ع س مد

 ع80إلى  75إلى 
 
 . ها وإن في الحدود الدنيان انعدام البي ة التعلمية في، فاال

أّمنت اللقاءات املباشرة، مع مختّصين في العملية التعليمية واملقابالت مع إلوي الطالب ومسؤولين عن العملية التعليمية، 

القائمة  الوصممممممممممول إلى فهم أعمق لطبيعة املشمممممممممم الت الناجمة عن اسممممممممممتقاللية التعليم في شمممممممممممال شممممممممممرق سمممممممممموريا، والفر 

ل من الجوان  
ّ
للوصمممممممممول إلى دسممممممممموية ما دسممممممممماهم في االتفاق على مناهج موّحدة، وتامممممممممفي الشمممممممممرعية على الشمممممممممهادات، وتقل

اإليديولوجية املوجودة في منهاجي الحكومة واإلدارة الذاتية، وإيجاد حل مسممممممتقبلي ملصممممممير القائمين على العملية التعليمية 

في إللا إعادة تأهيل الكوادر التعليمية، واألهم إيجاد مخرج ملسممممممممممممممألة دعّدد لغات من إداريين ومدّرسممممممممممممممين ومدرسممممممممممممممات  بما 

املناهج حيث دعمد اإلدارة إلى تدريس الطالب بلغا هم األم فيما ترفض دمشممممممممممممممق التعليم بغير العربية، وزيادة االنفاق على 

ص من العمليمة التعليميمة. وكمذلما تحتم العمليمة التعليميمة في شممممممممممممممكلهما الحمالي اقتراط 
ّ
الحلول العمليمة واالسممممممممممممممعمافيمة للتخل

 األبعاد السياسية

 
 
ز الدراسممممة في هذا الجزء على املناطق إلات الغالبية ال ردية وتلا املختلطة إثنيا

ّ
وال ي تاممممم تواجدا لالجهزة الحكومية  ترك

والرقة لتصممممممممبا صممممممممورة واقع ، فيما سممممممممنحاول في مرحلة الحقة التركيز على مناطق دير الزور على التوازي مع االدارة الذاتية

 العملية التعليمية أوضح.
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  منهجية البحث

 سؤال البحث الرئيس ي

 بشمممممممال شممممممرق سمممممموريا، من حيث املنهاج وطرائق التدريس، ومسممممممتوى 
 
العملية التعليمية والتربوية في املناطق املختلطة إثنيا

التأثيرات السمممممياسمممممية املختلفة على التعليم، و ليات دمج ال فاءات لدى موظفي ومدرسممممم ي سممممملا التربية في اإلدارة الذاتية، 

 الطلبة واملدرسين العائدين ألطراف مختلفة.

اعتمد البحث على إجراء مقابالت ولقاءات مع بعض األخصمممممممممممائيين التربويين، ومدرسمممممممممممين ومدرسمممممممممممات، وموظفين في سممممممممممملا 

اسمممممممممممممميممة، ووعض إلوي التالميممذ والطلبممة. تمممت التربيممة لممدى الحكومممة السمممممممممممممموريممة ممن ال ينتمون إلى خلفيممات حزبيممة أو سمممممممممممممميمم

املقابالت عبر اللقاء املباشر، وعبر وسائل التواصل االجتما ي. جميع املقابالت تمت في مدينة القامشلي، وال ي تملشابه من 

 حيث تواجد مدار  الحكومة السورية ومدار  اإلدارة الذادي مع الوضع في مركز مدينة الحس ة. شملت قائمة املقابالت

 واللقاءات:

 خبراء تقنيين وتربويين في سلا التربية والتعليم لدى الحكومة السوري. •

موظفين ومدرسممممممممممين ومسممممممممممؤولين رسممممممممممميين في اإلدارة الذاتية، ومدرسممممممممممين متقاعدين وقائمين على رأ  العمل مع  •

 ورياالحكومة السورية ممن يدعمون البحث عن حلول تربوية ملشكلة التعليم والتربية في شمال شرق س

 ثالث لقاءات مع أهالي الطالب من املجتمع املحلي من خلفيات سياسية وإثنية ودينية مختلفة. •

 محاور البحث:

التوجه العام للمجتمع املحلي ومدى تقّبله أو رفاممممممممممه للمناهج املفروضممممممممممة من قبل اإلدارة الذاتية واملؤشممممممممممرات العامة 

ختلفة على العملية التعليمية واملوقف من تلا املناهج.لتلا املواقف. تأثير طبيعة الخالف السياس ي بين 
ُ
 األطراف امل

مسمممممممممممممتوى كفاءة أهلية الكوادر  في مدار  اإلدارة الذاتية من حيث التحصممممممممممممميل جامعي والتخصممممممممممممم ممممممممممممم ي، وكيفية  •

، ومصير خريجي جامعة روج افا؟ وأفال الحلول املتعلقة بمصير الطالب املنملسبين إلى 
 
دسوية أمورهم مستقبال

اجين مختلفين، ودمجهم في صممممممممممممممف واحمممد مع التعمممدد اللغوي املختلف في املنهممماجين؟ ا ليمممات ال ي دعتممممدهممما منهممم

اإلدارة الذاتية ألدلجة املناهج؟ والتطرق إلى حجم اإليديولوجيات املوجودة في مناهج الحكومة السمممممممورية، وكيف 

 يم ن تجاوز كل اإليديولوجيات في املنهاج الجديد؟

للخروج بمنهاج موحد يرضممممممممممم ي جميع األطراف، وكيفية حل مشمممممممممممكلة اللغة للطالب ضممممممممممممن نفس  الحلول املقترحة •

املرحلة؟ كيفية الحد من الحسمماسمميات املتنامية، كنمليجة للظروف ال ي يعيشممها الطال  خاصممة طلبة الشممهادتين 

 اإلعدادية والثانوية.

  وفي املسمممممممممممتقبل املنظ •
 
ور،  هتم بعمق حول الحسممممممممممماسمممممممممممية ال ي مقترحات وتوصممممممممممميات عملية يتوج  تنفيذها حاليا

 فرضوها مناهج اإلدارة الذاتية، وحساسية اإلطاحة بكامل املنظومة التعليمية لإلدارة الذاتية
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: املوقف املجتمعي وتأثير 
 
 الخالف السياس ي اتأوال

 (مواقف األهالي -سوريا )املناهج  لتعليم في شمال شرق الوضع الحالي لنظام ا -أ

أّي اعتراف بمماملنمماهج من أّي جهممة عممدا اإلدارة الممذاتيممة، ووقوف جهممة حزبيممة واحممدة وراء عمليممة انتمماج تلمما يمثممل عممدم وجود 

أبرز العوامل ال ي تدفع األهالي إلى عدم املراهنة على عملية  ،في ظل غياب التوافق الوطني أو ح ى ال ردي حولها ،املناهج

 أو على مسممممتوى  دعليمية مجهولة املصممممير واملسممممتقبل. كما أن الحكومة
 
 سممممواء رسممممميا

 
السمممموري ال تتطرق لهذ  القاممممية بتاتا

 النقاش النظري املجرد، ح ى ضمن أروقة الهي ات التربوية والتعليمية التابعة لها. 

من جهة أخرى لم دشمهد مناهج اإلدارة الذاتية إقبال عروي بشمكل ُيذكرف فالقواعد االجتماعية للمكون العروي ال دسمملسمي  

 إلى مناهج باللغة ال ردية بشكل مباشر، إضافة إلى تقاطع نظر ها  مع النظرة العامة  املذكورة أعال . االنتقال

 من مسمممؤولي اإلدارة الذاتية يرسممملون 
 
يرفض قسمممم من األهالي إرسمممال أبنااهم إلى مدار  اإلدارة الذاتية، واملفارقة أن عددا

ق املنهاج الحكومي، فيما يفامممممممل قسمممممممم  خر إرسمممممممال أبنااهم إلى مدار  أبنااهم إلى املدار  الخاصمممممممة أو الحكومية ال ي تطب

 لم دشممممممممممممممهممد خالل السممممممممممممممنوات الفممائتممة حممالممة رفض متمثلممة بمماحتجمماجممات 
 
اإلدارة بممداللممة أن املنمماطق ال رديممة واملختلطممة إثنيمما

 وتظاهرات كما حصل عند اعتراي األهالي في دير الزور على محتوى مناهج اإلدارة. 

 ويزيد عدد الطلبة في الصممممف الدراسمممم ي الواحد عن /دشممممهد مدار  ال 
 
 كبيرا

 
طال ، وفق /80- 75حكومة السمممموري اكتظاظا

لي والحسمممممممم ة ضمممممممممن نظامي الدوام الصممممممممبائي واملسمممممممما ي، مع تحويل بعض املراكز الحكومية إلى مدار  مؤقتة في القامشمممممممم

معات دمج طلبة من مدار  مختلفة في مدرسممممممممة تجمعات، واملقصممممممممود بالتج 8يوجد في القامشمممممممملي قرابة  ،املروعات األمنية

مدرسممممممممممممممة في األرياف الخاضممممممممممممممعة 12مدار  في مناطق سمممممممممممممميطرة الحكومة السممممممممممممممورية و6وقرابة ، نظام الدوامينواحدة وفق 

ى تجمعات ومدار  فردية يبل  عددها قرابة دسمممممميطر الحكومة علحيث الحسمممممم ة  مدينة في ، بقية املدار  توجدللحكومة

 مدار .5تجمع و13

في القمممماعممممة  طممممالمممم /20  اإلدارة عن /ال يتجمممماوز عممممدد الطلبممممة في مممممدار  ، على ع س حممممالممممة اكتظمممماك املممممدار  الحكوميممممة 

وعدد املدار  الخاضمممعة لسممميطرة  ،طال  في إقليمي الجزيرة والفرات ألف 330498 اإلجمالي ويبل  عدد الطالبالواحدة، 

 .2106اإلدارة الذاتية 

مدار  اإلدارة الذاتية إلى املدار  الخاضممعة للحكومة السمموري، بشممكل خا  في العامين  لطلبة املنملسممبين منلعودة  ثمة

. ويتم معاملوهم معاملة الوافدين من باقي املحافظات من دون أوراق تثبت املرحلة 2020/2021و 2019/2020الدراسممممميين 

ية أوضمممماعهم يتم تطبيق نظام الف ة التعليمية للطالب، كالملسمممملسممممل الدراسمممم ي أو أخر شممممهادة حصممممل عليها الطال . ولملسممممو 

)ب( وفق نظام العام بعامين. وهو النظام التربوي املتبع من قبل اليونسمممممكو حيث يخامممممع الطال  العائد ملدار  الحكومة 

عام يج  أن يكون في الصمممممف /12السممممموري إلى مواد دعليمية لصمممممفين في عام واحد. مثال: طال  لدى اإلدارة الذاتية يبل  /

ين عودتممه من مممدار  اإلدارة الممذاتيممة يتم فرز  بعممد إجراء عمليممة سممممممممممممممبر معلومممات، وبنمماء عليممه يتم تحممديممد السممممممممممممممماد . وح
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 ل لية 
 
الصممممممممممممممف الذي سمممممممممممممميناممممممممممممممم إليه، ولنفتري تم إعادته للصممممممممممممممف الثاني االبتدا ي. فإن نظام العام بعامين يكون وفقا

ي الصممف الثالث، وه ذا ح ى يلتحق مع إقرانه من نفس التالية: في الفصممل األول يكون في الصممف الثاني، والفصممل الثاني ف

 الف ة العمرية.

وبهذا الشممممممممممممممكل فإن الطال  ينخرل ضمممممممممممممممن مناهج باللغة العربية بناء  على ما يمتل ه من مهارات لغوية تملناسمممممممممممممم  وعمر  

لذين أرسمممممممممملوا والصممممممممممف الذي يبدأ الدراسممممممممممة فيه عند عودته ملدار  الحكومة السممممممممممورية، خاصممممممممممة وأن العديد من األهالي ا

أبنااهم إلى مدار  اإلدارة الذاتية، أخاممممممعوا أبنااهم إلى درو  تقوية خاصممممممة في املنازل، في مواد منهاج الحكومة السممممممورية، 

 لذا يوجد من بإمكانه العودة بش يٍء من السهولة.

 شممهدت املرحلة اإلعدادية عودة ع سممية، ل ن بنسممبة أقل من االبتدائية، ويتم دسمموية وضممع 
 
الطالب بناء على ثالث وأيامما

عوامل، تقدمه للحصممممممممممممممول على شممممممممممممممهادة التعليم االبتدا ي بنظام الدراسممممممممممممممة الحرة، حيث أف ممممممممممممممحت مديرية التربية املجال 

، خالل كانون األول من كل عام وعلى عدة مرات، لكي تف مممممممح املجال 
 
للتقدم إلى االمتحان في مركز مدينة الحسممممممم ة حصمممممممرا

متحانات الشممممممممممهادة اإلعدادية بنظام الدراسممممممممممة الحرة، ووعد نجاحه في الشممممممممممهادة االبتدائية ألكبر عدد مم ن، ثم التقدم ال 

يج  الحصممممممممممول على دسمممممممممملسممممممممممل دراسمممممممممم ي من أي مدرسممممممممممة إعدادية يثبت أنه كان طال  لد هم، فيتقدم لالمتحانات بشممممممممممكل 

لة الثانوية فلم دشممممممممممممممهد املنطقة عودة نظامي. في كلتا الحالتين يكون الطال  بال أي تراكم معرفي تربوي دعليمي. أما في املرح

ع سمممممممممممممميمة، وفي حمال توفرت الرغبمة فمإن املطلوب هو الحصممممممممممممممول على شممممممممممممممهماددي التعليم االبتمدائيمة واإلعمداديمة، ثم متمابعة 

الدراسممممممممممممممة أو التقدم المتحانات الثانوية العامة بنظام الدراسممممممممممممممة الحرة. وفي الخفاء، ثمة دسممممممممممممممهيالت من مديريات التربية 

ومة السممورية في املناطق ال ي تدر  مناهج اإلدارة الذاتية، للملسمماهل مع عودة الطالب إلى مدارسممهم األصمملية، التابعة الحك

 دعميق حالة األمية للطال ، خاصممممممممة 
 
يقول عنها البعض إ ها دسمممممممماهم في إفشممممممممال العملية التعليمية لإلدارة الذاتية، وأيامممممممما

ول على شمهادة االبتدائية أو اإلعدادية دون تراكم معرفي ودسملسمل وأن غالبيوهم العظمى من ال رد، في في للطال  الحصم

،  عدا عن الفاقد العلمي والتأثير النفس ي على الطال  الذي يتأخر عن أقرانه عدة أعوام. مقابل 
 
مرحلي ح ى يفشل دعليما

ولة تأمين شمممممممممممهادة دعليمية مواقف األهالي السممممممممممماعين إلى دعليم أبنااهم اللغة العربية، فإن الدافع األسممممممممممماسممممممممممم ي ي من في محا

م الطال  للمعارف من عدمها.
ّ
 بغض النظر عن دعل

في حين أوضممممممممممممممحت اإلدارة الذاتية عن إطالعهم على التجارب واملناهج التربوية لعدد من الدول األوربية والعربية، وأخذت 

ل ي خمماطبوهمما واسممممممممممممممتفممادت منهمما. من كممل تجربممة ممما يفيممدهمما في منمماهجهمما، ل ن دون أن توضممممممممممممممح ا ليممة أو األدوات أو الجهممات ا

باملقابل فإن املختصممممممين التربويين يرون أن هذ  الطريقة ال تمت بصمممممملة للعملية التربوية والتعليمية السممممممليمة، وأن النتائج 

غير مامممممممممممممممونممة وخطيرةف معللممة إللمما بمماختالف املنمماهج وطرائق التممدريس من دولممة إلى أخرى، ودون التواصممممممممممممممممل واالعتممماد 

 ات تلا الدول. املباشر على خبر 

بحسممممممممممم  اإلدارة فإ ها تخوي في حوارات مع الحكومة السمممممممممممورية واليونسمممممممممممكو ألجل حل مشمممممممممممكلة التعليم، ل نها لم توضمممممممممممح 

طبيعممة ونتممائج تلمما الحوارات، واكتفو املسممممممممممممممؤولين التربويين بممالقول أن النتممائج لم تظهر بعممد، وإ هم يرغبون أن تكون تلمما 
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نيسممممممممممممممكو. وان الخطة ال ي يسممممممممممممممعون إلى االتفاق عليها  ي  المركزية التعليم  ويم ن الحوارات برئاسممممممممممممممة اليونيسمممممممممممممميف واليو 

كذلا االتفاق على منهاج موحد في املواد العلمية املشممممتركة في عموم سمممموريا، ل ن على أن تكون باللغة ال ردية، ويرفاممممون 

لديمقراطية  وعلى أن تكون املناهج باللغات   الثقافة واألخالق، العلوم االجتماعية، األمة امممممممممممممممممممممممممممماملسمممممممممممممما  باملواد املتعلقة ب

 الثالث ملكونات املنطقة.

كما يقول من تمت مقابلوهم، إن املبرر للخطوات السممريعة لتغيير املناهج كان بسممب  رفض الحكومة السممورية ألي دغييرات 

الممذين تلقوا التعليم بمماللغممة أو إدخممال اللغممة ال رديممة إلى املنمماهج املممدرسمممممممممممممميممة الرسممممممممممممممميممة، كممما أن املنمماهج ال ردي والطلبممة 

ال ردية سمميصممبحون ورقة ضممغا بيد اإلدارة الذاتية في أّي حوار مع املعارضممة السممورية أو الحكومة السمموري في أي  دسمموية 

 سياسية مقبلة، بغية تثبيت أحقية التعليم باللغة األم، على حد زعمهم.

 السياس ي  الخالفتأثيرات  -ب

 
 
في تحديد املواقف من املنهاج، هناك قسممممممم من األهالي ليسمممممموا على تما  مباشممممممر باإلدارة أو يلع  الخالف السممممممياسمممممم ي دورا

أ هم تحت تأثير املواقف السممممممياسممممممية الرافاممممممة لإلدارة يرسمممممملون أبنااهم إلى مدار  الحكومة السممممممورية، وتقّدم الطلبة ألداء 

ؤشممممرات على إللا. دون نفي أن االنتماء إلى تيارات امتحانات الشممممهادة اإلعدادية لدى الحكومة السممممورية هو من بين ابرز امل

. املجتمع 
 
أخرى مغايرة لألفكار واإليديولوجيا ال ي تأسممممممممممممممسممممممممممممممت عليها اإلدارة الذاتية وحزبها الحاكم إنما له دور مهم أيامممممممممممممما

املواد املحلي  يملا حسمممممممماسممممممممية تجا  فري أفكار تبدو مغايرة ألفكار ، ودشممممممممع  االنتماءات السممممممممياسممممممممية مقابل تأثر بعض 

النظرية في العملية التعليمية لسمممممياسمممممات حزبية أحادية بدرجات متفاوتة تخلق ردات فعل عنيفة من شمممممأ ها زيادة الشمممممر  

بين اإلدارة الذاتية/هي ة التربية، والوسمما االجتما ي.  بينما يرى أن توافق الطرفين ال رديين على منهاج موحد، سمميسمماهم 

كردي، وكردي وطني –نهاج. دون نسمممممميان أن الخالف السممممممياسمممممم ي القائم  هو خالف كردي في توحيد املوقف املجتمعي من امل

 سوري.

 عنوة لاللتحاق بمدارسمممممممممممممهم، وإنما  ي رغبة 
 
وتقول أطراف مناممممممممممممموية في هي ة التربية لإلدارة الذاتية، إ هم ال يجبرون أحدا

يين مدار  خاصممممممممممممممة لتعليم لغوهم، والعربية شممممممممممممممعبية في التعليم باللغة ال ردية، في الوقت الذي يملا السممممممممممممممريان األشممممممممممممممور 

موجودة بممأّي حممال. ويلقي البعض بمماللوم على املجلس الوطني ال ردي الممذي وفق ممما تقولممه اإلدارة الممذاتيممة يفامممممممممممممممل منمماهج 

 الحكومة على منهاج اإلدارة الذاتية.
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 : أبرز التحديات املرحلية ثانيا

 الكوادر غير املؤهلة  مشكلة-أ

 وسممممممممممممعت اإلدارة الذاتية نطاق تدريس مناهجها في  علىكانت البداية واقتصممممممممممممرت   2015في عام 
 
املرحلة االبتدائية. تدريجيا

لملشمممممممل املرحلة الثانوية.  تم تدريس اللغة ال ردّية مع مناهج الدولة السممممممورّية في معظم مناطق إقليم الجزيرة،  2018عام 

سمممة اللغة ال ردّية بتدريس لغوها من ديرك2012وسممما ت رار إغالق املدار  وفتحها. في عام  إلى  املال ية/، ووعد قرار مؤسمممّ

الحسمممممممممم ة، أوعزت مديرّية التربية التابعة للحكومة السممممممممممورية بإغالق املدار  ال ي تدّر  حصممممممممممص اللغة ال ردّية في عموم 

حاد الديمقراطّي إلى اإليعاز بخلع األب
ّ
واب املغلقة واالسممممممممممممممتمرار بتدريس مناطق وأرياف محافظة الحسمممممممممممممم ة، مّما دفع االت

 التاسمع، وخمس 
ّ
 للصمف

 
اللغة ال ردية. فيما بعد أتفق الطرفان على تدريس اللغة ال ردّية بمعّدل ثالث حصمص أسمبوعيا

حصمممممممممص للصمممممممممّفين السمممممممممابع والثامن، وسمممممممممبع حصمممممممممص للمرحلة االبتدائية، على أن تقتطع هذ  الحصمممممممممص من مواد اللغة 

  الجتماعّيات والعلوم.العربّية  واملعلوماتّية وا

ة بها، ما دفع  2015اسممممممممممممملبدلت اإلدارة الذاتّية في عام  ضمممممممممممممن مناطق سمممممممممممميطر ها مناهج الحكومة السممممممممممممورّية بمناهج خاصممممممممممممّ

ة إلى إغالق تلما املمدار ، ومنعمت املمدّرسممممممممممممممين التمابعين إليهما من التعماون مع  ة التربيمة التمابعمة إلى الحكوممة السمممممممممممممموريمّ بممديريمّ

ف دعليم الصممممممممممممممفوف األولى في غالبّية مدار  املرحلة االبتدائّية ال ي فرضممممممممممممممت عليها  اإلدارة الذاتّية،
ّ
وقد نتج عن إللا توق

اإلدارة الذاتية مناهجها، بينما واصمممممممممممممملت املدار  في املناطق الخاضممممممممممممممعة للنظام دوامها بشممممممممممممممكل اعتيادي، إلى الحين الذي 

  الراغبين في التدريس.وضعت فيه اإلدارة الذاتية خطا متعددة لتأهيل كوادرها من 

إلى إنشمممماء نظام التربية للمجتمع الديمقراطي الذي يتامممممن هي ات التربية في مناطق اإلدارة  2015لجأت اإلدارة الذاتّية في 

سممممممممممممممة دعليم اللغة ال ردّية واألكاديمّيات واملعاهد ال ي تدّر  باللغة ال ردّية، وهو نظام معمول به في كّل  الذاتّية ومؤسممممممممممممممّ

م كّل مكّون لغته األّم في الصممفوف الثالثة األولى من حياته املدرسممّية، مناطق 
ّ
سمميطرة اإلدارة الذاتّية، ومبد   األسمماسمم ّي دعل

ّية من الصممممممف الرابع، بمعنى أّن الطلبة األكراد يدرسممممممون ماّدة اللغة العربّية، والطلبة العرب يدرسممممممون 
ّ
ثّم إدخال لغة محل

 من الصف الساد  ح ى التخرج من ماّدة اللغة ال ردّية، ثّم يتّم 
 
إدخال ماّدة لغة عاملّية أجنبّية، إنكليزي أو فرنس ي، بدءا

املدرسممممممممممممممة، وهو النظام املعمول به في باقي املراحل املدرسممممممممممممممّية، وإلغاء ماّدة التربية القومّية أو الوطنّية، وإدراج ماّدة األّمة 

 تم اسممممممممممممممملبدالها بما
 
 منها، والحقا

 
دة العلوم االجتماعية للمرحلة االبتدائية، والثقافة واألخالق للمرحلتين الديمقراطّية بدال

ة إلى تمماريا املعتقممدات  اإلعممداديممة والثممانويممة، وإجراء دعممديالت في ممماّددي الجغرافيممة والتمماريا، ودغيير ممماّدة التربيممة اإلسممممممممممممممالميممّ

ة، م الطلبمممة األكراد اللغمممة العربيمممّ
ّ
ر همممذا األمر على دعل

ّ
ة، وقمممد أث طبق في  المممدينيمممّ

ُ
مع العلم أن همممذ  املنممماهج والتعمممديالت ال ت

  املدار  الخاصة التابعة لل نا س. 

وكمان قمد أنخرل في ممدار  وهي مات التربيمة لإلدارة المذاتيمة شممممممممممممممرائا مختلفمة ممن ال يجوز لهم التمدريس أو القيمام بمأعممال 

املنممماهج، خممماصممممممممممممممممة المممدفعتين األول والثمممانيمممة. حيممث إداريمممة وظيفيمممة أو اإلشممممممممممممممراف على املمممدار  والعمليمممة التربويمممة، وإعمممداد 

 -3غالبيوهم من حملة الشممهادتين اإلعدادية والثانوية وحصمملوا على صممفة مدر ، بعد خامموعهم لدورة تدريبية لم تتجاوز 

إللا خامع  ضمافة إلى باإل  ،، خاصمة في تدريس املواد العلميةأشمهر فقا، وهو ما شمكل ضمعف ونقص تربوي بكل املعايير6

دعيينهم بناء على توجيهات سمممممياسمممممية مسمممممبقة،  فيلشمممممرل قبول حزب االتحاد الديمقراطي واإلدارة الذاتية  املدرسمممممينء هؤال
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هدفها مسمممممما الورقة التعليمية من جذرها وعدم إتاحة الفرصممممممة لاممممممم ف ات غير ملتزمة بالتوجهات السممممممياسممممممية. تال إللا 

 نوا لظروف الحرب من إتمام دراسمممممموهم. ثم تخريج عدد من انامممممممام مجموعة من طلبة الجامعات السممممممورية الذين لم يتم

 إلى 
 
طلبة جامعة روج افا وفق نظام الدراسممممممممممممممة لعامين فقا، عدا عن انامممممممممممممممام قسممممممممممممممم من الجامعيين وال فاءات مؤخرا

درسممممممين يبل  عدد املل ،في املسمممممماهمة بالعملية التعليمية السمممممملا التعليمي ألسممممممباب تتراوط ما بين الظرف املعيشمممممم ي أو الرغبة

 في الوقت الحالي.  ألف معلم 19لدى اإلدارة الذاتية قرابة 

قيا  حجم الارر ال لي للعملية التربوية يقا  بغياب عدد املدرسين املختصين ضمن املدار ، وعدد الطلبة اململسربين 

الطال  للمعارف بناء على  خر فصممممممممل دراسمممممممم ي قبل البدء بمناهج جديدة، وهجرة املدرسممممممممين املختصممممممممين، وتأثير عدم تلقي 

بطريقة صممممحيحة على دعليمه في الصممممف الذي يليه....إلل. وفي ظل غياب إحصممممائية رسمممممية للملسممممرب املدرسمممم ي، فإن قاممممية 

 شكلت املعالة األساسية الثانية بعد محتوى املناهج بالنسبة لألهالي، باملقابل فإن مصير هؤالء املوظفين 
 
الكادر تحديدا

 ض يحتاج إلى دسوية أوضاعهم.في التربية يخاع ملستقبل غام

 ال يسمممممممممممممموهمان بمه، وليس من 
 
 معرفيما

 
ترى اإلدارة المذاتيمة أن كوادرهما التربويمة والتعليميمة على كفماءة كبيرة واكملسممممممممممممممبوا تراكمما

املنطق صمممممممرفهم من وظائفهم، بل يج  االعتماد عليهم، وأن أبواب التربية مفتوحة أمام من يرغ  باالندماج معهم، وإ هم 

 من املممدرسممممممممممممممين تم  افتتحوا
 
 نمليجممة الفممائض في عممدد املممدرسممممممممممممممين، وبممل أن عممددا

 
معمماهممد إعممداد معلمين قبممل إغالقهمما مؤخرا

إقصمممااهم من العملية التعليمية نمليجة عدم إثبات كفاء هم. ل نهم ال يمتلكون أي  تصمممور حول مسمممتقبل الكوادر التعليمية 

ي حال دمج املناهج، أو االتفاق على منهاج موحد، ل نها تقبل التابعة للحكومة السممممممممممممممورية، وكيف سمممممممممممممميتم التعامل معهم ف

اسممممممليعاب املفصمممممولين أو الراغبين بالعمل املزدوج مع الطرفين، أو املتقاعدين، ضممممممن صمممممفوفها، بشمممممرل االلتزام بخططها 

الخاضممممممعة  التربوية بما فيها من عيوب ونواقص. أي القبول بهم ضمممممممن مؤسممممممسمممممموها دون املسمممممما  بجوهر العملية التعليمية

 لها.

 اللغوية التعددية-ب

، وهذ  تخص املنطقة 
 
من بين أبرز املشممممممممممماكل ال ي تواجه مسمممممممممممتقبل العملية التعليمية  ي وجود جيل واحد منقسمممممممممممم لغويا

ال ردية وحدها، دون باقي مناطق شمممممممممممممممال شممممممممممممممرق سمممممممممممممموريا )املناطق العربية( حيث يتألف طلبة اإلدارة الذاتية  بغالبيوهم 

ال رد ممن يتلقون دروسممممممممممممممهم باللغة ال ردية، األمر الذي أبعدهم عن دعلم اللغة العربية بالشممممممممممممممكل املطلوب املطلقة من 

التمممام الممدراسممممممممممممممممة في الجممامعممات ال ي دعتمممد اللغممة العربيممة في نظممام التممدريس. في حين أن الطلبممة املنخرطين لممدى مممدار  

ل ردية، ضمممممن مناهج الدولة على األقل، مع إمكانية حصممممولهم الحكومة السممممورية، فإ هم يجهلون القراءة وال تابة باللغة ا

على درو  في اللغممة ال رديممة خممارج املممدرسمممممممممممممممة. ومع أهميممة توحيممد املنمماهج، أو إيجمماد صمممممممممممممميغممة توافقيممة، فممإن عممائق التوافق 

م الدمج إلى   في صممٍف واحد. وهو ما يحتاج إلى خطا تقسممّ
 
مراحل، منها اللغوي يشممكل أبرز مشمماكل دمج طلبة املنهاجين معا

( بدرجة أقل، واملرحلة الثانوية بشممممممممممممكل أخر. وهو ما 9إلى  4االبتدائية وتبدأ من الصممممممممممممفر، والحلقة الثانية )الصممممممممممممفوف من

 سيتوضح في التوصيات واملقترحات.
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ا بمماملقممابممل فممإن اإلدارة الممذاتيممة تقممدم منمماهجهمما كنممماإلج  عصممممممممممممممريممة  كو همما بمماللغممات املحليممة )عروي، كردي، سممممممممممممممريمماني( وتممدعو 

التعدية اللغوية، مع إمكانية دعديل املناهج، وفق شممممممممممممرول تحددها اإلدارة الذاتية، وتحصممممممممممممر تلا مسممممممممممممألة لإلقتداء بها في 

الشممممممرول واإلمكانيات بمجملها حول ثقافة  األمة الديمقراطية  و أخوة الشممممممعوب . وفي الوقت نفسممممممه فإن اإلدارة الذاتية 

دد اللغوي ألبناء جيل واحد، واكتفت بالقول: إنه  في النقاشمممات ربما نصمممل إلى ال تمتلا أي  تصمممور حول حل إشمممكالية التع

 حل .

 املناهج إيديولوجيا-ج

ثممة إشمممممممممممممممارات إيمديولوجيمة ملحوظمة في ال تم ، منمذ بمدايمة املرحلمة االبتمدائيمة في مواد مثمل )علوم اجتمماعيمة و ي خماصمممممممممممممممة 

ل توجهات اإلتحاد الديمقراطي. مؤسممممسممممة باملرحلة االبتدائية، الثقافة واألخالق في املرحلتين اإل 
ّ
عدادية والثانوية(  و ي تمث

 لحركة املجتمع الديمقراطي، و ي ا ن تابعة لإلدارة الذاتية، ل ن ال مؤشمممممممرات على دغيير 
 
اللغة ال ردية كانت تابعة سمممممممابقا

 ملن التقينا معهم. ثمة حالة رفض معلنة من قبل العرب والسمممممممريان لهذ  اال 
 
دلجة. باملجمل فإن املشممممممماهدات األهداف وفقا

 أكدت منذ املرحلة األولى لفري مناهج اإلدارة الذاتية. 

في حين أن الر يمة ال ي تقمدمهما اإلدارة المذاتيمة حول إللما،  ي أن همذ  املنماهج غير إيمديولوجيمة بماملطلق، وأن مفماهيم األمة 

ى العصر، وأن حقوق املرأة يج  أن يخاع لالحترام الديمقراطية والجنولوجيا إنما  ي من سمات التغيرات ال ي طرأت عل

الذي من شممممممممممأنه تحرير املجتمعات من الذهنية الذكورية السمممممممممملطوية. وأن مؤسممممممممممسممممممممممة اللغة ال ردية إنما تختص بالبحوث 

العلمية حول اللغة ال ردية فقا، كما ال ترى اإلدارة الذاتية ضمممممممرورة إلكر أسمممممممماء املؤلفين للمناهج سمممممممواء ضممممممممن ال تاب 

 درس ي، وأنه ليس من املهم معرفة املصادر ال ي عاد إليها املؤلفونف فهي أمور ثانوية وأن التأليف عمل جما ي.امل

دعم نقال املساواة والجندرة والتعددية السياسية واإلثنية ومفاهيم الحرية، بما ال يؤدي إلى صدام مع األفكار 
ُ
ُيم ن أن ت

 حرية اختيار املناهج ال ي ترغ  األسر في تدريسه ألبنااها.التقليدية حول املرأة والزواج. يم ن منا 

ترد اإلدارة على ا راء املعارضمممممممممممة للعملية التعليمية، بأن اإلدارة الذاتية توهمهم بمحاولة دشمممممممممممويه تلا املناهج، وربا التربية 

 بالسياسية. 

 حكومي رسمي مؤدلج منهاج-د

في الطرف األخر من معادلة املناهج املطبقة من قبل الحكومة السممممممممورية. فإن مواد  مثل  التربية القومية  ال ي دغير اسمممممممممها 

إلى  التربية الوطنية ، وقسمممممممممممممم من درو  التاريا ملختلف الصمممممممممممممفوف واملراحل، ووعض درو  القراءة ونصمممممممممممممو  التعبير، 

 ي األخرى دعبر عن سممممممياسممممممات إيديولوجية غيرت من الحقائق والوقا ع  وأسممممممماء األماكن والتامممممماريس في كت  الجغرافية،

ال ثير. عدا عن امتناع الحكومة تدريس اللغة ال ردية.  وفي املحصممممممممممملة فإن الطلبة بغالبيوهم كانوا يعيشمممممممممممون حالة تناقض 

 
 
عن انخراطهم ضمممممن تجمعات أو  بين ما يتلقونه في املدار  وبين ما يتلقونه من معلومات في املنزل، أو عبر اإلعالم، فاممممال

أحزاب سياسية، أو ضمن مجتمع محلي يرفض دشويه التاريا ال ردي أو حجبه، وتقتصر مقاومته على التذكير الشفا ي 

بالحقائق والوقا ع. عدا عن دور هي ات ومنظمات كالطال ع في املرحلة االبتدائية، وشممممممممممبيبة الثورة، ومكات  البعث ضمممممممممممن 
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تلقين اإليديولوجي. إلزام الطلبة والكادرين اإلداري والتدريسمممممم ي على املشمممممماركة الفعال في املسمممممميرات املدار ، وسممممممياسممممممات ال

 املؤيدة للنظام السوري دعبير  خر عن أدلجة العملية التعليمية. 

 :
 
دمج املناهج في منهاج واحد، أو إيجاد مخرج وسطي، والحلول اإلسعافية  إمكانيةثالثا

 املستعجلة.

 متعددة بلغات مختلفة مناهجأ    

 من الطلبة 
 
هناك ثالث مناهج بلغات مختلفة: منهاج اإلدارة الذاتية باللغة ال ردية وكذلا باللغة العربية لعدد قليل جدا

 في 
 
 منهاج باللغة السممممممممريانية وهذ  األخيرة لم تطبق تلا املناهج هذا العام أيامممممممما

 
العرب املنخرطين في هذ  املدار ، وأيامممممممما

سممريان الخاصممة، ويكاد يكون االلتزام السممرياني بها شممبه معدوم. منهاج الحكومة السممورية باللغة العربية يطبق في مدار  ال

املنطقة ال ردية في املروعات األمنية في القامشممممممممملي والحسممممممممم ة وريف تل براك والقرى العربية املوالية للحكومة السمممممممممورية في 

ناطق دير الزور والرقة والطبقة، باللغة العربية. وهو ما خلق شممممممممممممر  جنوب القامشمممممممممممملي، وثالث عائد لليونسممممممممممممكو خا  بم

ضمممممممممممن القواعد االجتماعية، ودسممممممممممب  بعدم رضمممممممممما اجتما ي كردي، وتأّزم مجتمعيف نمليجة اعتراي باقي املكونات على هذ  

السمممممممممممورية، كمان أن املناهج ال ي يقول أولياء األمور أ ها دسمممممممممممببت ب ثافة عددية في الصمممممممممممفوف املدرسمممممممممممية التابعة للحكومة 

السممريان في القامشمملي والحسمم ة وديريا )املال ية( سممبق أن تظاهروا ورفامموا تطبيق هذ  املناهج في مدارسممهم. أو يصممدف 

 في مناهج اإلدارة الذاتية، وفي فترة الظهيرة في مدار  الحكومة السممممممورية، ما 
 
أن يكون الطال  في الدوام الصممممممبائي م ممممممجال

 للطال . 
 
عدا عن ابتعاد الطال /التلميذ عن أقرانه الذي يشممممممممممممممكل عامل التواصممممممممممممممل أهم عامل في التنمية يسممممممممممممممب  إرهاقا

 النفسية والف رية.

في حين أن بعض املممدرسممممممممممممممين واإلداريين لإلدارة الممذاتيممة يعتقممدون أن دمج املنمماهج مسمممممممممممممم يء للعمليممة التعليميممة، وأن منهمماج 

. اليونسكو شبيه  بمناهج محو األمية  وأ ها ال تقدم ا
 
 ومعرفيا

 
 ملطلوب دعليميا

 الشهادتين اإلعدادية والثانوية امتحانات -ب

نمليجممة لسمممممممممممممميطرة اإلدارة الممذاتيممة على أحيمماء ومممدار  مختلفممة، فممإن وزارة التربيممة السمممممممممممممموريممة تمنع الطممالمم  من التقممدم إلى 

ي امتحانا هم في القامشمممممممممممممملي، ومن االمتحانات في تلا األحياء واملدار . ما يعني تقديم  الف الطلبة من ديرك إلى القامشممممممممممممممل

عامودا والدرباسمممممية ورأ  العين/ سمممممرى كانيه في الحسممممم ة مع طلبة الحسممممم ة المتحان الشمممممهادة اإلعدادية، إضمممممافة إلى أن 

الطلبة املتقدمين لالمتحانات بنظام الدراسممممممة الحرة/ دون دوام/ يتقدمون إلى االمتحانات في الحسمممممم ة من كل املناطق، ما 

ة وازدحمام ومشممممممممممممممماكمل عمديمدة في العمليممة االمتحممانيممة، عمدا عن عزوف امل ممات عن التقممديم ألسممممممممممممممبمماب تتعلق يملسممممممممممممممبمم  بعرقلمم

 بالتجنيد، وفي حاالت قليلة نمليجة العامل املادي. 
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 والتوصيات املقترحات

: زيادة اإلنفاق عل التعليم وزيادة املخصصات في امليزانية واملوازنة العامة
ً
 أوال

من غير املعلوم حجم اإلنفاق واملخصمممصمممات املالية والصمممرفيات للمدار  واملدرسمممين ومجمل العملية التربوية التعليمية،  

لعدم كشمممممممف اإلدارة الذاتية عن ميزانيوها الكلية، وال تلة املالية املخصمممممممصمممممممة لهي ة التربية. ل ن جميع املدار  الخاضمممممممعة 

آت الحكومة السورية، ولم تبني اإلدارة الذاتية أّي مدرسة، أو معهد، أو جامعة، لسيطرة اإلدارة الذاتية، إنما  ي من منش

 . ولم تطور البنية التحية لتلا املدار  من مالع  وصاالت رياضة وحدائق ضمن املدرسة، أو تطوير املختبرات...إلل

: تحييد التعليم عن الخالفات السياسية واإليديولوجية واالتفاق على منهاج 
ً
 موّحدثانيا

، وعدم وضمممممع  
 
ال بديل عن تأكيد اعتراف وطني عام باملنهاج نظرا لعدم وضممممموط صمممممورة املسمممممتقبل السمممممياسممممم ي للمنطقة حاليا

  إبعاد املواد التعليمية العلمية عن مسممممممممممممممار الخالفات 
 
التعليم في جدول التنافس السممممممممممممممياسمممممممممممممم ي واإليديولجي، ينبمي أيامممممممممممممما

 ل يمياء(. السياسة )الرياضيات والعلوم والفيزياء وا

إن التوافق على منهاج موحد سمميعني بالاممرورة كتابة نظام داخلي خا  بالتربية، يوضممح  ليات تقويم وتقييم لكل  مدّر  

ال يحمل شممممممممممهادة جامعية لالسممممممممممتفادة من خبر هم التراكمية. من ناحية أخرى املجتمع املحلي غير معني بسممممممممممياسممممممممممات هياكل 

 أّي اعتراف دولي إقليمي بالشهادات الصادرة عن هي اته التعليمية. الح م املحلية ال ي ال تتم ن من كس 

:  العمل على إعادة تأهيل الكوادر التعليمية لإلدارة الذاتية
ً
 ثالثا

يج  دشمممم يل لجنة خاصممممة من ال فاءات على أن ال تكون حزبية وتكون محايدةف فالتحدي في هذا امليدان يتمثل في كيفية 

تراكمية، واالسمممتفادة من الخبرات التربوية املوجودة في املنطقة. مهمة اللجنة فرز املدرسمممين إلى االسمممتفادة ممن حمل خبرة 

:ثالث شممممممممممممممرائا، 
ً
:حملة الشممممممممممممممهادتين اإلعدادية والثانوية.  أوال

ً
الطلبة الجامعيين الذين لم ُينهوا دراسمممممممممممممموهم بعد، وهذ   ثانيا

تم التعامل معهم بشممممممممممكل خا . وطلبة الهندسممممممممممة وباقي الفروع تقسممممممممممم إلى قسمممممممممممين: طلبة كليات التربية وا داب والعلوم ي

 واملعاهد ال ي ليس لهم عالقة مباشمممرة مع التربية. 
ً
: طلبة جامعة  روج افا  الذين تخرجوا بعد عامين فقا. أما خريجي ثالثا

 ملا يحملونه الجامعات واملعاهد السممممورية يحق لهم البقاء ضمممممن مالك التربية...حيث يتم التعامل مع الشممممرائا ال
 
ثالث وفقا

من تحصمممممممممممممميل علمي، وتراكم معرفي وخبرة في طرائق التدريس، ويتم على إللا األسمممممممممممممما  فرزهم إما إلى دورات تأهيل، أو إلى 

 سلا التربية، أو إبعادهم إلى وظائف أخرى خارج السلا التعليمي.

 املقترحةآلية العمل 

يث أن قسمممم كبير من ُمدرسممم ي اللغة ال ردية هم من حملة الشمممهادة اسمممملبعاد حملة الشمممهادة اإلعدادية من التدريس، ح :1

اإلعدادية، ُيم ن فرزهم إلى أماكن أخرى شممممممممممريطة أن يكون هناك سمممممممممملم وظيفي واضممممممممممح، وجوب خامممممممممموع حملة الشممممممممممهادة 

يوم  ملجموعة من االمتحانات واالختبارات وسبر املعلومات، ويتم انتقاء من أثبت كفاءته 500الثانوية ممن أتم التدريس لمممممم

وحصمممممممممممموله على تراكم معرفي، حيث يتم اخامممممممممممماعه إلى برنامج خا  بالتربية، يكون على مدى عامين، في العام األول يتلقو 
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وخالل العامين ُينصمممممممممح بإبعاد  عن التدريس مواد عامة عن التربية والتعليم، وفي العام الثاني يتخصمممممممممص في مادة محددة. 

ضمممن املدينة، واالسممتفادة منهم في ملش الشممواغر التعليمية في األرياف، ل ن بنصمماب قليلف ليتم ن من متابعة الدراسممة في 

برنممامج تممدريمم  عملي ويكون بمثممابممة سممممممممممممممتمماجممات عمليممة. ويقتصممممممممممممممر عملهم على املرحلممة االبتممدائيممة والحلقممة الثممانيممة )دعليم 

ادي( مع تممأكيممد فرز األكبر خبرة للمرحممة االبتممدائيممة. ووعممد انوهمماء العممامين يتقممدم إلى امتحممان عممام في مواد كال العممامين إعممد

، ش يء شبيه بم االمتحان الوطني  يتم انتقاء عدد منهم للدخول في كلية التربية ملدة عامين ليتخرج بعدها بوصفه خريج 
 
معا

،علمجامعي، والعدد األخر ُيصمبا م
 
بمثابة حامل شمهادة معهد، ويكون وفق سملم وظيفي واضمح. في كل هذ  العملية يج   ا

. ويحممممممدد عمر التقمممممماعممممممد لهم بممممممما ال يقممممممل /30أن ال يتجمممممماوز عمر املشمممممممممممممممولين ببرنممممممامج التممممممأهيممممممل التربوي أكبر من /
 
عمممممماممممممما

حملسمممممممم  فترة الخبرة ضمممممممممن الرات  فقا، دون احملسممممممممابها ضمممممممممن القدم ال/60عن/
ُ
. على أن ت

 
وظيفي، لالسممممممممتفادة منه عاما

. يم ن تطبيق إللا بعد التوصمممممل إلى أتفاق سمممممياسممممم ي عام، وأن ال يخامممممع التعليم 
 
وخاصمممممة أنه سممممميتلقو دعليم مجاني أياممممما

 واملركز املخصص لتأهيل املشمولين إلى قرارات سياسية، وهو أمر قابل للتنفيذ، مع وجود الكادر واملنهاج.

ادة الثانوية، فيم ن االسممممممممممممتفادة منهم مشممممممممممممرفي سمممممممممممماحة في املدار  االبتدائية، أو أما من لم يثبت كفاءته من حملة الشممممممممممممه

 كموظفين مدنيين في هي ات التربية بدون أن يكون لهم عالقة بالعملية التربوية، أو دعيينهم في مؤسسات أخرى.

العلمية، سمممممممممممممواء في ملش  الطلبة الجامعيين وهم على شمممممممممممممريحتين: عادة ما ُيسمممممممممممممتفاد من خريجي الهندسمممممممممممممة لتدريس املواد :2

الشمممممممممممممواغر، أو دعيينهم وفق مسمممممممممممممابقة دعيين مدرسمممممممممممممين، أو دعيينهم في املديريات لإلشمممممممممممممراف على املباني، غرف املعلوماتية، 

الزراعممة...إلل ل ن ال يجوز دعيين طممالمم  جممامعي قبممل انوهممائممه من تحصمممممممممممممميلممه العلمي. ويم ن حممل هممذا اإلشممممممممممممممكممال عبر تطوير 

–عة رسمممممية معترف بها، شممممأ ها شممممأن التربية والتعليم بعد توافق وطني واتفاق سممممياسمممم ي كردي جامعة روج افا لتصممممبا جام

كردي، وكردي وطني، حيث يحق لهؤالء است مال دراسوهم في فروعهم ال ي درسوها في باقي الجامعات، وفي حال عدم توفر 

ها. وهذ  بحاجة إلى لجنة علمية االختصمممممممممممممما ، ُينقل إلى تخصممممممممممممممص جديد، مع مراعاة احملسمممممممممممممماب بعض املواد ال ي اجتاز 

يم ن إبقااهم ضممممن سممملا التربية واسمممت مال دراسممموهم في جامعة روج افا، أو الفرات، 
ُ
متخصمممصمممة. أما طلبة باقي الفروع، ف

 بعد التوافق، على أن ُيحملس  الرات  بناء على قانون خا  بالطلبة الجامعيين أثناء التدريس.

 بدمجهم في العملية التعليمية، قبل اتمام دراسمممممممممممممموهم لعام أخر على أقل تقدير، خريجي جامعة روج افا: ال ُينصممممممممممممممح  :3
 
أبدا

 لاعف بنية الجامعة وقلة الكادر املتخصص. 
 
 نظرا

 آلية تغيير املنهاج املدرسية

 في تخيير الطممالمم  بين منهمماج اإلدارة أو منهمماج الحكومممة على أن يعود الطممالمم  إلى مممدرسممممممممممممممتممه، ويممداوم طلبممة املنهمماجين معمم-1
 
ا

إلى حين إيجاد دسممموية سمممياسمممية لكل سممموريا، وهذ  تحمل خطورة الترهل ، احدة، أو تخصممميص مدار  لكل منهاجمدرسمممة و 

 التربوي والتعليمي وخطر على مستقبل طلبة اإلدارة الذاتية
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والكوارث، و ي اعتماد منهاج اليونسمممكو مع حصمممص للغة ال ردية حيث دعتمد على أروع مواد دعليمية في ظروف الحرب  -2

الرياضمممميات، العلوم، الفيزياء وال يمياء، والتربية. وهذ  املواد ال مجال ال لألدلجة وال لتمرير سممممياسممممات حزبية ضمممممنها. ومع 

توزع املناطق الجغرافية في شمممممممممممممممال شممممممممممممممرق سمممممممممممممموريا واملنطقة ال ردية ضمممممممممممممممن ثالث مناهج اثنان منها باللغة العربية واحدة 

 عن الصمممممم
 
راعات الحزبية والسممممممياسممممممية، واألخرى للنظام وهو منهاج مؤدلج باللغة العربية، والثالث باللغة لليونسممممممكو بعيدا

 مسيس.
 
 ال ردية لإلدارة الذاتية وهو أياا

إحدى الحلول تقتضمممممممممممممم ي دمج املناهج الثالث بمنهاج واحد يلمي مواد التربية القومية واألمة الديمقراطية والجنولوجيا، -3

بة سمممممممممممممموريا في التاريا أو درو  القراءة ونصممممممممممممممو  التعبير أو دعري  األسممممممممممممممماء التاريخية للمناطق وأي در  يؤكد على عرو 

 ال ردية في مادة الجغرافية.

في بعض دول اللجوء ال ي ال دسممممتعمل اللغة العربية، منها تركيا على سممممبيل املثال ال ي دعاملت مع الطلبة السمممموريين بوضممممع 

 مع دعليمهم اللغة التركية ب ثافة، إلى حين اندماجهم مع املنهاج باللغة التركية. منهاج باللغة العربية لباع أعوام، 

فممإن التعممديالت لن تكون بممدرجممة ونسممممممممممممممبممة واحممدة لكممافممة  ،منهمماج دشممممممممممممممماركي من املنمماهج الثالث وفي حممال تمممت املوافقممة على

، بل سممممممممممممممتصممممممممممممممي  بنسمممممممممممممم  متفاوتة للمراحل التعليمية. وعلى اعتبار 
 
ن كان املنهاج الجديد إمعلوم غير أنه  الصممممممممممممممفوف معا

سممممممممميكون باللغة العربية أو باللغة ال ردية مع فرز أعداد من الطلبة على أسممممممممما  اللغة املتداولة، فإننا ُيم ن أن نسمممممممممتعمل 

 املعادلة التالية. منهاج لغة )أ( ومنهاج لغة )ب(. وفق اللغتين املتداولتين:

يقترط أن يكون هناك منهاج مؤقت إلى حين الوصممممممممممممممول إلى جيل موحد باللغة كتابة وقراءة. ففي حال كان املنهاج باللغة )أ(  

 هو األساسية، فيج  تأهيل طالب املنهاج )ب(  والع س صحيا.

بلغوهمما، ل ن التغيير  االتفمماق على منهمماج واحمد مؤقمت ل ن بلغتين إحمداهما كرديمة واألخرى عربيممة، وكمل ف ممة تمأخمذ املنهمماج -4

يكون عبر توحيد املنهاج بين الحكومة واإلدارة وإشمممممراف اليونسمممممكو. و ي تجربة موجودة في سمممممويسمممممرا وكندا. حيث كل إثنية 

تتلقو منمماهجهمما بلغوهمما، ل ن املنهمماج موحممد.الحفمماك على لغممة املنهمماج ال ردي بممالكممامممل، والعروي بممالكممامممل، مع تخيير الطلبممة 

نهاج بأحد اللغتين، وضممرورة وجود اللغة السممريانية لغة ثانية في املنهاج. ل ن شممرل توحيد املنهاج. بمعنى السممريان اختيار م

 نمليجمممة صممممممممممممممعوبمممة المممدمج املبممماشممممممممممممممر، والبمممد بمممالتغيرات املطلوبمممة بممماملنممماهج بوجود مؤلفين 
 
الحفممماك على الفرز اللغوي حممماليممما

 ومختصين من املكونات الثالث. 

للصمممممف األول بشمممممكل كامل. ودغيير جز ي للصمممممفوف الثاني والثالث. بحيث تدر  اللغتين ومواد  يتم دغيير ال تاب املدرسممممم ي

 باللغتين، مع املواد العلمية باللغة العربية.

من الصممممممممممممممف الرابع إلى الصممممممممممممممف السمممممممممممممماد  عبر دمج املواد وتم ين الطال  من  )التعليم اإلعدادي(منهاج الحلقة الثانية

 بنمماء على اللغتين. أممما الصممممممممممممممف السمممممممممممممممابع وال
 
ثممامن يتم تممأهيلهم على اللغتين، كي يكون تقممد هم للشممممممممممممممهممادة اإلعممداديممة نظمماميمما
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اللغتين، في الصممممممممممممممف التاسممممممممممممممع لهذا العام، أو طلبة العام املقبل، ُينصممممممممممممممح فقا بإدخال بعض املواد باللغة األخرى، وطلبة 

 نها ي.الشهادة لهذا العام يج  أن ال تدخل مادة اللغة ضمن االمتحان واملجموع ال

املرحلة الثانوية: طلبة الشمممممممممهادة الثانوية العامة لهذا العام، لم يعد من املم ن املسممممممممما  بمنهاجهم. في حين ُيم ن التعديل 

 لذلا سممممممميكون هناك تدريج في التغيير املنهاج املؤقت، 
 
الجز ي للصمممممممف العاشمممممممر، وبدرجة أقل للصمممممممف الثاني الثانوي. وفقا

وات إلى حين توحيد املنهاج. إإل إن الطال  في الصمف األول الذي تلقو منهاج جديد سميتم سمن /5والذي يتوقع أن يسمتغرق /

 مع كل مرحلة ينتقل إليها ويكون منهاج املرحلتين اإلعدادية والثانوية قد دغير بشممممممممممممممكل أوسممممممممممممممع من العام 
 
دغيير املنهاج تباعا

 الذي قبله

ثانوي كمرحلة أولى، كمادة لغة أسمممممممماسممممممممية، ثم بالتدريج يتم يتوج  إدخال اللغة السممممممممريانية إلى الصممممممممف العاشممممممممر/األول ال

 لصعوبة التعقيد الذي يصاح  التغيير في املناهج.
 
 إدخالها في باقي املراحل. نظرا

هناك حل بديل لطلبة املرحلة الثانوية: إبقاء املنهاج على حاله، ودعديل منهاج وتركيبة وبنية جامعة روج افا لتصممممممممممممممبا  -5

 يحتاج إلى  جامعة معترف بها
 
، مع إدخال مواد أكبر كثافة باللغة العربية ضمممممممممن املنهاج الثانوي. )هذا الحل تحديدا

 
رسممممممممميا

 توافق سياس ي وطني مرحلي للتعليم(.

 : فصل اإليديولوجيات والسياسية عن التعليم واملناهج رابعا 

 وإللا عن طريق اتخاإل الخطوات التالية

ة، وإبعاد الطال  والعملية التعليمية عن الصمممراعات السمممياسمممية، مع أهمية وضمممع فصمممل التعليم والتربية عن السمممياسمممي-1

 الرموز الثقافية والف رية والتاريخية ال ي ساهمت في الف ر والتراث واللغة ال ردية. أسوة بالشخصيات العربية في ال ت .

 منع إلزام الطلبة في املشاركة بأي مظاهرة أو نشال سياس ي ألي طرف كان  -2

ضممممممممرورة إعادة تأهيل املدرسممممممممين لتغلي  املصمممممممملحة العامة على مصمممممممملحة األحزاب، وتوحيد الخطاب التدريسمممممممم ي حول كل -3

القامممايا، وهو يسمممتلزم تأليف مواد ثقافية اجتماعية حول القيم والثقافة اإلنسمممانية وحقوق اإلنسمممان، الصمممحة النفسمممية 

التف ير اإليجاوي والذكاء العاطفي والصنا ي، والبرمجة العصبية وتقدير الذات، إدارة املشاريع الصغيرة، مهارات الحياة، 

 عن املواد املؤدلجة لدى الطرفين. 
 
 اللغوية كمواد إضافية عوضا

عدم تأليف كت  مشمممممممممممممموهة عن تاريا شممممممممممممممعوب ومكونات املنطقة، وأن ال تكون كت  التاريا والجغرافية محددة بتاريا -4

 حركة سياسية معينة.

  واالعتماد فصممممممممممل دعيين الكو -5
 
ادر التربوية واملشممممممممممرفين على املدار  عن املوافقة الحزبية. األمر الذي يج  أن ُيلمى تماما

 على الشهادات وأصحاب الخبرة في مجال التربية والتعليم.
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لغة  إ هاء احتكار مؤسمممممممممسمممممممممة اللغة ال ردية ال ي تمنا موافقات التعيين في اإلدارة الذاتية، وهو ما يتطل  إنشممممممممماء معاهد-6

 على معهممد تممابع لحزب واحممد، وكممذلمما يم ن 
 
كرديممة مرتبطممة بممالجهممة املختصمممممممممممممممة في اإلشممممممممممممممراف على التربيممة ال أن تكون ح را

االسممممممممممممممتفادة من معهد اللغة ال ردية في باريس، أو خريجي املعهد العالي للغات في دمشممممممممممممممق ال ي خرجت مجموعة من طلبة 

 اللغة ال ردية. 

ت في قامممية كتابة املناهج باعتبارات تربوية ودعليمية محددة، وليس موافقات سمممياسمممية. حصمممر كل الهواجس واملوافقا -7

حيممث تحتمماج عمليممة كتممابممة املنمماهج إلى مجموعتين إحممداهمما تؤلف املنمماهج، واألخرى دشممممممممممممممرف عليهمما. حيممث تتطلمم  جملممة من 

ة. وضممممممرورة خامممممموعهم مع الشممممممرول الواج  توافرها في أي عاممممممو من املجموعتين: مؤهل علمي وتخصمممممم مممممم ي وخبرة تراكمي

 املعينين في جميع الوظائف التوجيهية ضمن التربية لدورات واختبارات متالحقة بشكل مستمر.

 أن كل كتاب مدرسمممممممممم ي -8
 
العامل األكبر اسمممممممممممتجالبا للراحة لدى أهالي الطال  هو تدوين أسمممممممممممماء املؤلفين على ال تاب. علما

 ققين، واألخصائيين النفسيين والتربويين.بحاجة إلى عدد من املختصين، واملراجعين، واملد

الشممممممممممممممرل الاممممممممممممممروري أن يكون مؤلف املنهاج واملشممممممممممممممرف عليه على خبرة ومعرفة تامة بكامل املرحلة التعليمية من األول -9

االبتدا ي إلى الثالث الثانويف ف تابة املناهج تحتاج ل م تراكمي يرا ي عقل ومستوى الطال  في كل صف بحيث أن مؤلف 

( يج  أن يكون على دراية بدرو  الرياضمميات ال ي يتوج  على الطال  أو مشمم
 
رف مادة في الصممف األول )الرياضمميات مثاال

 أن يتلقاها منذ الصف األول وح ى الشهادة الثانوية، واألمر نفسه لباقي الصفوف واملواد. 

وفي حال شمممراء أو االعتماد على مناهج دولية، يتوج  مراجعوها أل ها في الغال  سمممتكون مقبولة بسمممب  تأليفها من قبل -10

قوم لجنة مختصمممممممة باملراجعة ملعرفة ماممممممممون املنهاج تمختصمممممممين واعتراف دول وهي ات األمم املتحدة بها. ل ن يفامممممممل أن 

 قبل تدريسه.

 بعض الحلول االسعافية

ط اإلدارة الذاتية املجال أمام طلبة شممممممهاددي اإلعدادية والثانوية للتقدم إلى االمتحانات في مناطقهم ومد هم ضممممممرورة إفسمممممما

 من السممممفر إلى القامشمممملي أو الحسمممم ة. وتقديم الطلبة األحرار 
 
لكي يتقدم طلبة الصممممف التاسممممع لالمتحان في مد هم عوضمممما

 المت
 
 أن ال ،حانا هم في القامشمممممممممممممملي الحسمممممممممممممم ة معا

 
 من علما

 
عديد من الشممممممممممممممباب لم يتقدموا المتحانات الثالث الثانوي خوفا

سمموقهم للجيم من قبل الحكومة السمموري. كما كان يتوج  على اإلدارة الذاتية قبول طل  مديرية التربية بالحصممول على 

 .19-بعض املدار  تحت سيطرة اإلدارة في فترة انملشار وباء كوفيد 

 

 اإلدارة الذاتيةلإلطالع على مواد ومناهج 

https://bit.ly/3mjiAkF  
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