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 بيان الورشة

 لألهمية الكبيرة ملوضوع املناهج التربوية وحساسيته ومالمسته لكل شرائح
ً
 من  ،السوري املجتمع نظرا

ً
وانطالقا

 بامتياز يتطلب مقاربات معمقة على املستوى العلمي ومن املنظور الكلي والش
ً
 وطنيا

ً
 مركز قدامل، عكونه شأنا

حلقة نقاشية حول املناهج  7302 /سبتمبرأيلول  03والدراسات )مداد( يوم السبت املوافق لـ  لألبحاث دمشق

بمشاركة نخبة متنوعة ضمت أعضاء من مجلس الشعب وأكاديميين وأصحاب خبرات وتجارب في  ،التربوية

 ومجتمع مدني ومهتمين بالشأن التربوي، وهم السيدات والسادة: ،املناهج

حمد، د. كريم أبو حالوة، د. كنان  إنصاف. نبيل صالح، د. لبانة مشوح، د. خليل عجمي، د. أكرم القش، د. أ

سبر، د. أيسر ميداني، إمد طاغوس، د. علي ل عرابي، د. محياغي، العميد تركي حسن، د. مهيب صالحة، د. بال

 وعة الكنج، إضافة لباحثي املركز وكوادره.ميرزا، د. هشام تجار، أ. عمار يارد، أ. أسامة بيطار، أ. ر  اد. رب

 باملركز وأهدافه ونشاطاته. قدم الدكتور عمار خير هامس افتتح الجلسة أ.
ً
 بالسادة الحضور ومعرفا

ً
 زريق مرحبا

وناقشت تداعياتها كونها تطال  ،تناولت بعض األخطاء الواردة في املناهج ،بك ورقة خلفية حول املوضوع

السورية واالنتماء الوطني وعالجت الجانب االستراتيجي من عملية تطوير املناهج واقترحت الشخصية الوطنية 

 عدة محاور للنقاش.

تناول النقاش عدد من األمثلة من نقاط الضعف الواردة باملناهج والتي تمحورت حول األخطاء الفنية والعلمية 

التعليمية )طالب، منهاج، معلم، األسلوب،  وضعف املحتوى العلمي وعدم وضوح العالقة بين عناصر املنظومة

اإلدارة التعليمية( وضعف االتساق بين محتوى املنهاج على مستوى املقرر الواحد والعالقة بين املقررات مجتمعة 

 والتركيز على الجانب التقني 
ً
وافتقار املناهج إلى البعدين الفكري والثقافي )العلوم اإلنسانية واالجتماعية( عموما

وعدم  ،قليدي وطبيعة االمتحانات وأنماط االختبارات التلقينية التي تتعارض مع األهداف املعلنة للمناهجوالت

ع محتوى واالفتقار إلى بنية تحتية تتناسب م ،التناسب بين املحتوى والتأهيل والتدريب الذي يتمتع به املدرسون 

 املناهج واألنشطة املوجودة فيها.

 :آلتيةاحضور بالتوصيات خرج ال ،وبتحليل هذه املشاكل

 تبدأ بـتشكيل لجنة وطنية ،ضرورة امتالك رؤية استراتيجية واضحة لعملية وضع املناهج وتطويرها -

تهتم ر عن تنوع املجتمع السوري و تعب   ،تضم نخبة من املفكرين والكتاب واألكاديميين والفنانين ،عليا

جمة مع املتسقة واملنس ،ليمية في سوريةبوضع املبادئ الحاكمة للفلسفة التربوية والسياسات التع

ز ثقافة وبما يعز  ،وإعادة البناء واحتياجاتها ،الرؤية االستراتيجية للدولة في عملية التنمية املستدامة

 املواطنة واالنتماء.

الحاجة إلى دراسات علمية معمقة ترصد واقع ومشكالت العملية التعليمية )معلمين، طالب، بنية  -

 يمية(.تحتية، إدارة تعل



   

لتربويةاحلقة نقاشية حول املناهج   3 

 

 للجدوى املرتفعة  -
ً
العمل على توفير الشروط الالزمة إلعادة االعتبار ملكانة العلم واملعلم في املجتمع نظرا

 عن العوائد األخرى.
ً
 لالستثمار في بناء اإلنسان فضال

عقد جلسات نقاشية متخصصة تهتم بمحاور محددة مثل: مشكالت تدريس العلوم اإلنسانية  -

 عرف على مشكالت اإلدارة التعليمية وحوكمة اإلدارة التربوية.والتطبيقية، والت

 بما يلبي الحاجات الروحية للمجتمع -
ً
ئ ويعزز مباد ،إعادة النظر في مناهج التربية الدينية تدريجيا

ى كل والتركيز عل ،وتقبل اآلخر ونبذ ثقافة الكراهية والتعصب ،الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي

 ملشترك.ما يخدم العيش ا
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ار. د: الخلفية الورقة     بك خير عّم

ما إن وصلت كتب املناهج الجديدة التي أصدرها املركز الوطني لتطوير املناهج التابع لوزارة التربية، 

ى اجتاحت مواقع امنذ بضعة أيام إلى أيادي الطالب وأهاليهم وأس ،لبعض الصفوف الدراسية تذتهم، حت 

رمة من الغضب، تكبر من ساعة إلى أخرى ككرة الثلج. وقد نال النصيب األكبر من موجة عا التواصل االجتماعي  

تطوير املناهج، كما لم تخُل التعليقات من عبارات االنتقاد الالذع الوطني ل واملركزوزارة التربية التقريع واللوم 

رة لدى شرائح شعبية واسعة حول هذه املسأل
 
. وسادت حالة عاطفية مؤث ص بالقول: ،ةللحكومة ككل 

 
 تتلخ

ه"
ّ
وبعد كّل هذه التضحّيات والدماء التي بذلها أشرف الناس من عناصر الجيش العربي السوري،  إن

بحاجة إلى توجيه مستمر من الخبراء املركز الوطني لتطوير املناهج، من خالل لجان و تخرج وزارة التربية، 

 !".وريين بهذا املنهاج اإلشكالي، وفي استهتار استفزازي للغاية، على السوالنخب املثقفة

، على الكثير من األخطاء 
ً
وقد قامت هذه املوجة الغاضبة املستنكرة، وبقسوة غير معهودة مسبقا

ى اآلن( املوجودة في هذه املناهج، مثل: األغلفة اعتماد  – املثيرة للرعبو املناسبة  غير  القبيحة )املكتشفة حت 

رات إ –نصوص وقصائد ألناس معادين للوطن   –قحام األديان بمناسبة أو من غير مناسبة في محتوى املقر 

 األول االبتدائي 
 

ر للتربية الدينية في الصف ن م أغان   –راض ي السورية خرائط تنال من وحدة األ  –إدراج مقر 

قون عن مدى أهلية وكفاءة 
 
ركز امل دارةإ عن، وكذلك األمر كوادر وزارة التربيةالتراث الشعبي ... وقد  تساءل املعل

  اكونه بسبب ،تطوير املناهجالوطني ل
ً
،  بعيدة يلة لجان هذا املركز القل وعنكل  البعد عن العمل التربوي الجاد 

قين قضايا على درجة كبيرة من األهمية، مثل 
 
، يةغياب املعايير وحقوق امللكية الفكر الخبرة. وقد أثار بعض املعل

السورية. وُيضاف إليها، من وجهة نظرنا، مسألة في غاية األهمية، لم أبواب املساءلة على الحكومة ما يفتح 

ى اآلن، وهي  على نحو  يلتفت إليها أحد  غياب املاّدة العلمية الجّيدة املوسوعية واملترابطة والحاملة عميق  حت 

 .للمعرفة املطلوبة في زمننا املعاصر

قة املناهجأزمة الهدف من ورشة العمل هذه هو مناقشة تداعيات إنَّ 
 
ة متعل بالتأثير ، كونها هذه املر 

الذي سيطال الشخصية الوطنية السورية واالنتماء الوطني، وتغييب الذاكرة  "راملدمربما الكبير "املتعمد و 

زات الشخصية الوطنية  وتحطيم اإلرث االجتماعي والثقافي والحضاري  ،الجمعية الذي نفترض أنه من أبرز ممي 

سوري. وهذا التدمير املحتمل هو أخطر بكثير من الدمار العمراني واالقتصادي، كونه ُينذر واملجتمع الوطني ال

بخلل  كبير  وخطير  يتفاقم مع مرور الوقت. ويترافق مع ظاهرة  مقلقة  للغاية، وهي مالمح انتشار الفكر األصولي 

ت العقائدي، ومؤشرات هيمنة العقل املاضوي الرجعي في املفاصل اله  والتزم 
ً
 كبيرة

ً
ب دينامية

 
ة التي تتطل ام 

، مثل
ً
 عظيما

ً
 وإبداعا

ً
 على  :وابتكارات  فريدة

ً
ة اثني عشر عاما اع التربية الذي نأتمنه على أطفالنا وشبابنا ملد 

 
قط

َسَد خسرنا الحاضر واملستقبل.األقل، وهو املصنع الفعلي إلنسان املستقبل، إن َحُسَن ضمن  
َ
 ا املستقبل، وإن ف
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 إ
ً
 بعض وإضافة

ً
ضيف أيضا

ُ
لى كل  ما جرى تداوله على شبكات التواصل االجتماعي، نستطيع أن ن

 املالحظات التي تطال الجانب االستراتيجي من عملية تطوير املناهج:

اع التربية، ليس باملعنى العقائدي  .0
 
مؤشرات هيمنة عقلية ماضوية ورجعية على مفاصل عديدة من قط

ما بطرق التعليم وتط
 
ما و  ،وإقحام مقّررات ال قيمة لها من الناحية املعرفيةوير املناهج، فحسب، وإن

 
إن

 يقتصر دورها على شد  العصب العقائدي أو القومي، مع العلم أن  ذلك  يمكن أن
ً
بنتيجة  يأتي غالبا

 
ً
. ال بل قد الحظنا أيضا ه لوزارة األوقافعكسية 

ّ
 في غير محل

ً
 قويا

ً
في عملية اتخاذ بعض  ،حضورا

 فيما يخص  تطوير هذه املناهج. ،ات التربويةالقرار 

. فما زالت هذه املناهج أسيرة العقلية ، وعدم مواكبتها لروح العصرضعف املناهج من ناحية الكيف .7

ل آليات تطويرها وتعديلها عند الحاجة، وعدم توظيف التكنولوجيا الرقمية فيها،  املاضوية ذاتها التي تكب 

 لعاملية في هذا املضمار، وعدم االستفادة من التجارب ا
ً
في املواضيع العلمية والتكنولوجية العامة  تحديدا

ة 
 
ا والحيادية، واملستقل بناء العقل العلمي ومنهجية يخص  بناء الهوية الوطنية، لكنها أساسية في عم 

 . التفكير وشحذ شغف البحث العلمي

0.  
ً
هم  أسباب ذلك هو التركيز أكثر فأكثر على ، وأحد أافتقار املناهج إلى البعدين الفكري والثقافي عموما

طبيعة االمتحانات وأنماط االختبارات التلقينية والخيارات  ذلك بسببالجانب التقني والتقليدي، 

دة.  املتعد 

نة تحمل دالالت وجود مؤشرات لنزعة أصولية في مناهج التربية الدينية، ووجود مبالغات .4 ة عقائدي معي 

 به كاملغياٌب ش في هذه املناهج في مناهج التاريخ واللغة العربية. كما ُيالحظ وشوفينية قومية العقالنية

ز على التفكير واملحاكمة العقلية،  للمواضيع الفلسفية
ّ
اإلنسانية وإهماٌل للعلوم التي تحف

  ،األديان املقارن  وتغييٌب لعلم ،واالجتماعية
ً
 أن هذه املواضيع والعلوم هي صاحبة اإلسهام األكبر  علما

ب والشوفينية اهى معه في تقبل اآلخر وتتمالتي  في بناء الشخصية اإليجابية املنفتحة البعيدة عن التعص 

 في تطوير امللكات التحليلية والتفكيكية والتركيبية لدى  كما تسهماالنتماء إلى الوطن الواحد، 
ً
أيضا

 الطالب.

 وفي ال .5
ً
م عدم االستفادة من الثورة الرقمية في التعليم عموما

 
م التشاركي والتعل

 
 )التعل

ً
م خصوصا

 
تعل

م اإللكتروني( 
 
ا قد أسسنا لتوظيف التكنولوجواملحتوى الرقمي املعرفيالتفاعلي والتعل يا . ولربما لو كن 

 في التعليم منذ عقد  من الزمان لتجاوزنا الكثير من تداعيات هذه الحرب على سورية.

ف الهام وا .6
 
 أن ورغم اهتمام القيادة بهذا املل

 
دة في إنشاء املركز الوطني للمناهج، إال لخطير ومبادرتها الجي 

صر فتطوير املناهج ال يقتنتائج عمل هذا املركز ما زالت أسيرة التقاليد ذاتها والعقلية املبرمجة ذاتها. 

 يجب عليه الربط مع املوسوعات واملصادر الرقمية على "تأليف" مجموعة من الكتب
ً
ما أيضا

 
، وإن

 في تشكيل الشخصية الوطنية السوريةما يسهم  ،املحتوى املعرفي املرجعية والبصرية، وإغناء السمعي

 الجامعة.
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 على كّل ما سبق نقترح املحاور التالية للنقاش:بناًء 

  رات التي طال ذلك، الشخصية الوطنية السوريةكيفية ربط عملية تطوير املناهج ببناء ت بعد املتغي 

 بع األخيرة؛سورية في السنوات الس

 كيفية تحويل عملية تطوير املناهج إلى دفق (Workflow) ات العمل، وأدوار  ،واضح
 
ن فيه محط تتبي 

ع املسؤوليات التقنية والسياسيةاملشاركين وصالحياتهم، 
ّ
 ؛وتوز

  بالثقافة واملعرفة وبالتنمية املستدامة وبناء 
ً
 واملناهج التربوية خصوصا

ً
كيفية ربط التربية عموما

 قدرات؛ال

 كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات في عملية تطوير املناهج،  
ً
م ، ودعم ااملحتوى الرقمي تحديدا

 
لتعل

م التفاعلي؛
 
 التشاركي والتعل

  ع باملنهاج/املحتوى ليصبح  لذاتهكيفية التوس 
ً
وتحويله من مجموعة كتب  أساسية  مقتضبة   ،شارحا

: مرا فة  إلى مجموعة مصادر تعليمية 
 
 مصادر سمعية بصرية؛ –مصادر معلوماتية  –جع مكث

  ة واملوسيقية زيادة جرعات الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكيفية ، ودعم املواهب الفني 

 والثقافية والرياضية، وإدخالها في كافة الصفوف وملعظم السنوات الدراسية بما فيها الشهادات؛

 التربية الدينية والنزعة العقائدية واملبالغة الشوفينية في مناهج  كيفية مواجهة النزعة األصولية في مناهج

ها ، أو استبدالإلغاء مناهج التربية الدينية ويمكن أن يتحقق ذلك بوساطةالتاريخ واللغة العربية، 

 بمنهاج األديان املقارن الذي، وإعادة كتابة مناهج 
ً
 ،يحتمل التحليل والنقد علم التاريخ، بصفته علما

؛ بصفتهوليس   من ضبابية  عقائدية  ومزاعَم إيديولوجية 
ً
 غريبا

ً
 خليطا

  لة  الدور التنويري والعلماني للمدرسةكيفية إحياء ، من خالل دعم املناهج بنصوص  أدبية  وثقافية  مطو 

 بحد  ذاتها، وإعادة  ما ،لكبار األدباء واملفكرين والفالسفة
ً
 مضافة

ً
ةيجعلها قيمة كر لفللثقافة وا األهمي 

نات الشخصية السورية، وإغناء املكتبات املدرسية بالكتب والروايات لدعم  ،والفن واملوسيقى مكو 

 والقصص واألفالم والبرامج الوثائقية واملوسوعات واملصادر املعلوماتية.

   كيفية تشجيع املثقفين واملفكرين على صياغة مشاريَع ثقافية  أو أدبية  أو فكرية  ذات بعد  وطني  جامع 

ج، وابتكار في املناه إدراجهاتستقطب أوسع شرائح من املثقفين، وإيجاد صيغ  منها ذات طابع  تعليمي  ُيمكن 

ط الحراك املعرفي في املدارس؛
 

 مناسبات  ومهرجانات  وجوائز تنش

  ى فين وأساتذة الجامعات، وحت  رين واملثق 
 
ن مكيفية دعم اللجان املختلفة في مركز تطوير املناهج باملفك

اسة كالتاريخ والتربية الدينية واللغات والتربية الوطنية  رات الحس  بعض السياسيين من أجل املقر 

 والدراسات االجتماعية والفلسفية.

 

 اآلتي:مداخالت الحضور على النحو ءت وجا
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    د. ربا ميرزا

ة بالشكر الكبير لكم على دعوتكم الكريمة لنا للمشاركة في ورشة العمل  ة سورية املدني  ه جمعي  تتوج 

ة في املقامة حول تطوير ا  سورية.ملناهج التعليمي 

دة ومشاركين  إنها .0 مة بوجود إدارة جي   االجتماعي املستويينوفاعلين على  أكاديميينورشة عمل قي 

 والعلمي.

ى املتابعة للوصول إلى نتائج ذات  .7  وأن ننتقل من القول إلى الفعل. تأثير حقيقي،نتمن 

ة لتطوير  .0  املناهج:األسس العام 

 لها رؤية ولها هدف.املناهج يجب أن تبنى  .أ
ً
ة موضوعة مسبقا  على استراتيجي 

 ؟وعلى هذا األساس توضع الدراسة ،( الطالب السوري الذي نرغب بالوصول إليهمعيارأو ما نموذج ) .ب

اها الدولة  .ج ة التي تتبن  ماذا تريد الدولة من املواطن وأي مواطن أو إنسان نريد  –ما الفلسفة التعليمي 

 ؟أن نبني وننتج

ة عن  التساؤل  .د ة العلوم اإلنساني  ر العلمي الحاصل والتركيز على أهمي  مدى توافق املناهج مع التطو 

 واالجتماعية.

 الهدف

 يخدم وطنه
ً
 الحياة.ويبنيه في كل مناحي  ،نريد جيال

 هدفه وبوصلته هو العقل 
ً
 املنفتح.جيال

نا اآلن نعيش: فوض ى عقل 
 
هي فقدان قيمة الوطن وأمام كارثة  –فوض ى علم  –فوض ى أخالق  –وألن

 واملواطنة.

 .... العمل الذي يوقظنا من غفلتناال بد  من التركيز على قيمة العمل؛ فالعمل الجاد هو طريقنا ..

 

    الجديدة التربوية املناهج: الطاغوس محمد .د

 لورقة الخلفية للحلقة النقاشية
ً
 مع الفكرة الهامة جدا

ً
 التيتربوية و ا سمي بأزمة املناهج العم   ،انسجاما

 بين مظاهر متعددة ألخطاء وعثرات
ً
بين و  من جهة، تضمنتها النسخة الجديدة للمقررات الدراسية ،تميز ضمنيا

خطاء كارثية األ أود من البداية أن أوكد على أن من جهة أخرى،  التخطيط االستراتيجي لعملية التطوير بشكل عام

ملترتبة عن غياب أو عن عدم نضج الرؤية االستراتيجية لفكرة ن تنسينا املشكلة الحقيقة اأاملذكورة ال يجب 

 تطوير املناهج والبرامج.
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، واألخطاء ،ما حدث بخصوص النسخة الجديدةبالحسبان جانب الضرورة امللحة لألخذ  ذلك أنه إلى

وية التربأحد عناصر العملية التعليمية و  إال  ،يمس نظري حدث ال وجهةواملوجة الغاضبة واملستنكرة )وهو من 

وال يتجاوز الحالة الطبيعية لعملية التطوير التي تفترض ضمن حدود الفعل البشري  ،)املقررات( من جهة

تبقى املشكلة الكبرى واألهم املنظور  .يمكن التعامل معها ومعالجتها ببساطة من جهة أخرى( ،محاوالت وأخطاء

 أهدافها.وناتها ومراحلها ومعاييرها و االستراتيجي لعملية التطوير التربوي ذاتها وعناصرها ومك

أن املسألة تتجاوز مجرد الكتب الدراسية وبرامج  ،حينما نتحدث عن املناهج التربوية البد من التأكيد

حقيق أهداف لت ،لتعني مجموع الخبرات واألنشطة املعرفية والتربوية التي تقدمها املدرسة للمتعلمين ،التعليم

 محددة في أزمنة محددة. 

 ا التحديد يفترض أن نقف عند عدة قضايا:هذ

األهداف والسياسات التي ترسم األطر العامة للعملية التعليمية وآليات تطويرها والتي تفترض بدورها  -

 وجود خطة شاملة بأهداف ومسارات ومراحل وآليات تنفيذ ووسائط تقويم وجداول زمنية.

 – املعلومة –املتعلم  –ية كاملة: )املعلم شمولية الخطة يعني تغطيتها لعناصر العملية التعليم -

لى كافة نماء الطالب وتطويره عإفي  ،وتحقيق التكامل بينها لتنجز املعرفة الغاية املرجوة منها ،الطريقة(

 املستويات الحياتية. 

طوير عملية الت نَّ إف ،مقتصرة على الكتب الدراسيةبصفتها  ،الحال أنه عندما ننظر للمناهج الدراسية -

 أي استبدال املعلومات القديمة بأخرى أكثر حداثة. ،حصر في تطوير املعلومات الواردة في هذه الكتبتن

الحصر  ألن هذا ؛تكمن املشكلة الحقيقةرأيي، وهنا في ، مشكلة التطوير لدينا مقصورة على هذا املعنى -

 يحمل دالالت متعددة على العملية التعليمية وعلى عناصرها: 

 بالنسبة للمتعلم

 همال النمو الشامل للمتعلمإمما يعني  ،يعني األمر تراجع وإهمال الدور التربوي للجانب املعرفي النظري 

على حساب املجال العملي في مستوياته التطبيقية العقلية  املحضعبر حصر املعلومة العلمية في املجال النظري 

م مهارات وأهمها )مهارة التعل واكتساب ،السلوك همال دور املعرفة في توجيهإ. وبالتالي واالجتماعيةوالنفسية 

 والعمل ،خريناحترام اآل  واألمانة،النظافة  والنظام،وفي تكوين عادات واتجاهات إيجابية مثل الدقة  ،ذاتها(

 ن.حب الوطن واحترام القانو و  النفس،االستقاللية واالعتماد على  واالطالع،تحفيز الفضول العلمي ، و الجماعي

 علومةمبالنسبة لل

 للمقررات يعني األمُر 
ً
لي همال الجانب العمإ وتكاملها،عدم العناية بترابطها  الكمية،من الناحية  تضخما

ي ترسيخ ودورها ف للمعلومة،والحياتي فيها. وهذا بدوره يربك عملية املوازنة املطلوبة بين الوظيفة التنويرية 

 القيم األساسية للهوية الثقافية.
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 متضايفانوالطريقة وهما عنصران بالنسبة للمعلم 

ترداد يفترض ثنائية التلقين واالس ،إن اقتصار دور املعلم على نقل املعلومة للطالب واختبارهم فيها فقط

)التلقين في إعطاء املعلومة واالسترداد في اختبارها(. وبالتالي غياب دوره الحقيقي في تعليم الطالب  الساكنين

 إلى تحقيق مهارة التعلم الذاتي واملستمر واملتغير عبر طريقة التعليم  ،رافهشإكيفية تعليم أنفسهم تحت 
ً
وصوال

 !التفاعلي. باإلضافة إلى غياب دور املعلم التوجيهي للطالب في حل مشكالتهم

 إلى قضية التقييم: 
ً
 هذا األمر يحيلنا أخيرا

 من أن تلعب  لالختباراتالبد 
ً
ا  مركزي 

ً
 للمعلومات املرتفي العملية التعليمية دورا

ً
جعة ليس بوصفها اختبارا

مية الشخصية والعلاملستويات لكن كوسيلة لتقيم دور املعلومة في نمو وتطور املتعلمين على  ،من الطالب

 بحاجة إلى تطوير وتغيير
ً
 ية. بما يتناغم مع التغييرات في عناصر العملية التعليم ،والحياتية. وبالتالي فهي أيضا

 

ارا هشام محمد. د ـ ـ     لتجـ

 إلى تهدف ،7302 نيسان 72 بتاريخ" رمانة أبو" بـ الثقافي املركز في ندوة املدنية سورية جمعية أقامت

 التعليمية ليةالعم منتج لتطوير العالي والتعليم التربية وزارتي بين التكامل وتعزيز العمل بسوق  التعليم ربط

 .ذلك في معاملجت ودور  املدرسين تأهيل مع املناهج تطوير اكبةمو  إلى إضافة والجامعي، املدرس ي بالطالب املتمثل

 نظمتها التي "الوطن بناء في والتعليم املناهج دور " البحثية الندوة في املشاركون  ناقشها التي املحاور  ركزت

 يمتعلال ومرحلة والثانوي  األساس ي التعليم مرحلتي في الدراسية املناهج تعديل حول  "املدنية سورية" جمعية

 .الواقع أرض على تعديلها نتائج ودراسة ووعيه املجتمع تطوير في يسهم بما الجامعي،

 نم وفد اجتمع فقد! السفر بداعي الندوة حضور  عن املناهج تطوير مركز رئيس العتذار ونتيجة هذا،

 ز،املرك رئيس طباع دارم بالدكتور  أشخاص، خمسة من مؤلف ،8/5/7302 بتاريخ املدنية سورية جمعية

نا الذي الحار االستقبال من وبالرغم. ونصف ساعتين من ألكثر النقاش واستمر  أن الإ طباع، الدكتور  به خص 

  كان النقاش
ً
 عن هبسؤال فقمت!! نفسه مع الشطرنج يلعب َمن سياسة تشبه املركز سياسة أن واتضح. عقيما

 هذا نتائج تكون  وملاذا ،مرضية حالة األشكال من بشكل أصبح إذ املناهج، تعديل وراء اللهاث من املغزى 

 كنتيجة ظملحو  بشكل العلوم بكافة للطالب العلمي املستوى  تدنى فقد الطالب؟ سوية على سلبية التطوير

  ضربت وقد!!! التعديالت لهذه
ً
  املتدني املستوى  عن طباع للسيد مثال

ً
 حيث من العربية باللغة للطالب جدا

 ندر س نبقى أن منا تريد هل يعني،: فأجابني. اإلمالئية األخطاء من الكبير والكم الجمل بصياغة الواضح الجهل

 بكل نيفأجاب الديك؟؟ وعلي حسين شعر الطالب يتعلم أن تريد وهل: فأجبته تمام؟ وأبا املتنبي العصر هذا في

، رأيك، ما فرددت!!! ذلك يحب الحالي الجيل كان إن ال لَم : ثقة
ً
 تكان إن ضياتالريا معادالت بعض بحذف أيضا
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،: تردد بال فرد قديمة؟ موضة أصبح كلثوم أم فن أن تعتقد هل واستطردت، الطالب؟ تزعج
ً
 تمعيس ومن طبعا

 .املطول  اللقاء هذا خالل عام بشكل النقاش سوية هي هذه كانت وقد !!كلثوم؟ ألم اآلن

 
ً
 وريالس الرسمي لتلفزيون ا وقام املناهج، على اعتراضات موجة ظهرت الجديدة املناهج صدور  بعد طبعا

 مرات الثث املدرسية املناهج تغيير سبب عن أحمد جعفر املذيع قبل من سؤاله وعند. طباع الدكتور  باستضافة

  ذلك ُيَعد   وهل سنوات، عشر خالل
ً
  هناك بأنَّ  الدكتور  اعترف الوزارة؟ قبل من تخبطا

ً
طا  مبرر إعطاء دون  تخب 

 !!التخبط لهذا

 
ً
 ميناملعل من الكثير يعرف ال التي) الجديدة املناهج على املدرسين تدريب كيفية عن سؤاله على وردا

 هل!!! املدرسين لتدريب املحافظات على تدور  لجنة هناك أخي يا: بعصبية طباع الدكتور  رد( تدريسها كيفية

 حتى لجديدةا املناهج على للتدريب املحافظات كل على املرور ستستطيع ما لجنة بأن يصدق أن لعاقل يمكن

 املسؤولين بأن املؤكد من الدراس ي؟ العام بدء بعد ذلك يتم أن املنطقي من وهل خارقة؟ قدرات لديها كان لو

 !!التخبط مشكلة من يعانون  زالوا ال" املناهج تطوير" عن

 هلو !! ناهجامل في املتخصصين ومن املواطنين من املالحظات يتلقى املركز أن إلى طباع الدكتور  أشار وقد

 رسلي بلد أي من أدرانا وما! املتخصصين؟ غير من أو الهوية مجهولو أناس املناهج وضع في يشارك أن يفترض

  العلمية؟ وصفته اسمه عن الصحيحة املعلومات وضع وهل املشارك لنا

 على الناس تركيز حول  قاله فيما بك خير عمار الدكتور  صوت إلى صوتي أضيف أنا أخرى، جهة من -

 ثحي !املطورة للمناهج الهزيل العلمي املحتوى  وهو أال األساس، املوضوع وترك ثانوية،ال األمور 

 ،الكتب أغلفة شكل موضوع أما. الطالب عند املعرفي املستوى  يخص فيما واضح خلل هناك أصبح

 انويةث مسألة برأيي، فهو، املعدلة الكتب في املوضوعة القصائد مؤلفي بعض على البعض وتحفظ

 لجامعيينا الخريجين كفاءة في كبير بشكل يؤثر سوف الذي للمناهج العلمي املحتوى  لجوهر بالنسبة

،
ً
 .املهنية قدراتهم على وبالتالي الحقا

- ،
ً
 لىع التركيز أصبح" إذ والجامعية، املدرسية املرحلتين طالب عند منتشرة مقلقة ظاهرة هناك أيضا

  األمر يزيد ومما ."املعرفة من أكثر الشهادة على الحصول 
ً
ة الساعات عدد تقليل هو سوءا  الدراسي 

  الحكومية، الجامعات في الكليات بعض في
ً
 العملية على واملالحظات السلبيات كل مع بأنه علما

، وممتاز بل جيد، بمستوى  الحكومية الجامعات خريجو يزال ال التعليمية
ً
 عةبمتاب لهم يسمح أحيانا

 األقل، على اآلن حتى اليزاُل، تعليمي نظام تعديل نريد لماذاف. العاملية الجامعات أفضل في دراستهم

؟
ً
  تخبط لدينا هل فّعاال

ً
 العالي؟ التعليم في أيضا

  هناك أنَّ  يبدو ما فعلى والتحديث، التطوير ملفهوم بالنسبة أما -
ً
 هذاب يتعلق فيما البعض لدى خلال

  وليس حاجة هو فالتطوير!! املصطلح
ً
 معادالت فهناك ش يء، كل يشمل ال والتطوير. ذاته بحد هدفا
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 املعادالت هذه حل وطرائق أدوات تطوير يمكن حيث صحيحة، زالت وال السنين مئات منذ استنتجت

 .قديم هو ما كل بتطوير نفكر أال فيجب. نفسها املعادالت وليس تطبيقاتها أو

- ،
ً
له الدينية، التربية مادة عن تحدثت املشاركات معظم أنَّ  الحظت أخيرا  زمةاأل  مسؤولية بعضهم اوحم 

 دينيةال التربية مادة إلغاء فكرة املشاركين بعض اقترح كما. ةسوري في التعليم أزمة ووضع السورية

 حاجة هي العبادة بأن لبانة الدكتورة رأي من أنا. األخالق مادة: مثل آخر، بش يء عنها واالستعاضة

 لومالع تدريس سيتم إذ عكسية، نتائج له كون ت سوف الديانة، مادة وإلغاء القدم منذ لإلنسان روحية

 ور الحض للسادة األمر هذا أشبه أن وأود. الرقابة عن بعيد عشوائي وبشكل مغلقة حلقات في الدينية

 والتقلص، لتمددا بفعل عشوائي، بشكل املبنى تشقق ملنع الكبيرة، باألبنية توضع التي التمدد بفواصل

ل فإن. الجو لحرارة تعرضه نتيجة
ُ
 حميلوت .برأيي أسوأ الوضع يكون  سوف الدينية، التربية مادة غيتأ

 راباتاضط من عانت التي فأوكرانيا سليم، غير أمر هو واملجتمع التعليم مشاكل الدينية التربية مادة

 .آخر مكان في املشكلة تكمن إذن،!! دينية تربية مادة فيها ليس اآلن حتى مفاعيلها تنته لم

 املقترحات

ة في مستمر، بشكل املناهج تعديل الصحي غير من هأن تبي ن .0 ، قصيرة مد 
ً
 ؤسسةامل يربك فهذا نسبيا

  يكون  التعديل أن إلى إضافة التعليمية،
ً
  ليس وهو لضرورة كان إن إيجابيا

ً
 . ذاته بحد هدفا

  متقدمة الدول  هذه كانت مهما) سليم غير أمر هو األخرى  الدول  مناهج تقليد أنَّ  كما .7
ً
 فال ،(علميا

 – ةالواحد الشعبة في الطالب عدد) والبشرية املادية إمكانياتها وال ظروفنا تشبه الدول  هذه ظروف

 عليةف تأهيل دورات عمل من بد ال املناهج تعديل وعند(. لخإ...للتعليم املخصصة املوازنات – املخابر

  متوافر غير وهو لألساتذة،
ً
 يف املوجودين ملدارسا أساتذة بعض اشتكى ما حسب شكلي أنه أو) حاليا

 (.الندوة

 ) الطالب مستوى  في ارتقاء على الحديثة، املناهج بموجب التعليم نتائج تدل   ال .0
ً
 الطالب مستوى : فمثال

 بالنسبة الحال كذلك بالجملة، إمالئية وأخطاء ركيكة جمل – الوسط دون  أصبح العربية باللغة

 (. والفيزياء كالرياضيات العلمية للمواد

 يبحث الطالب أصبح فقد الطالب لدى للتعليم املعرفية القيمة مفهوم على التركيز رورةض إلى هذا .4

 .املعرفة له يقدم الذي ال العالمات تحصيل كيفية يعلمه الذي املدرس عن

 ح للطالب العلمية فالسوية عافية دليل ليست بالجامعات القبول  ملعدالت املرتفعة الدرجات إنَّ  .5
ً
 اليا

 !!خلت سنوات منذ عليه كانت مما بكثير أسوأ هي

 لطالبا تعليم مثل) األخالق مكارم على يحث بشكل تطويرها وإنما الدينية التربية مادة إلغاء يتم أال .6

 تحاصر كانت التي فتونس، .(حرام فماله بإخالص بعمله يقوم ال الذي املوظف أو العامل بأن

 رهابيينإ نسبة أكبر أفرزت قد علي بن عابدينال زين حكم أيام –تحاربها نقل لم إن– الدينية النشاطات
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 وه املناسب بالشكل وتأطيره ،األزمات من املزيد إال تنتج لن الدين فمحاصرة. حكمه سقوط بعد

 .الحل

  بالتركيز ذلك البوصلة، إضاعة عدم .2
ً
 االرؤي وبحث للطالب، التعليمية السوية رفع على حاليا

 ( ءاالنتما موضوع أو) الوطنية االستراتيجية
ً
 .السورية الوطنية النخب بمشاركة الحقا

  كنت حال ففي. للسيارات معمل إنتاج خط تشبه التعليمية العملية إن .8
ً
 ةقطع تركيب عن مسؤوال

 شكلةم حل بصدد تكون !! )ءش ي فعل تستطيع ال فأنت معوج، هيكلها سيارة ووصلت بالسيارة، معينة

 وألنك حقة،الال  للمرحلة االنتقال بانتظار كبير بشكل ستتراكم السيارات ألن– املشكلة أنت فتصبح

 درسةبامل للطالب جيد بشكل التأسيس يتم لم إن: الخالصة(. الخلل إلصالح املناسب الشخص لست

 .الجامعية باملرحلة الخلل إصالح يمكن ال

 وري،الس املجتمع خصوصية يناسب بما املناهج، لتطوير واملجتمع الدولة بين الجهود تكاتف أهمية .2

 033 عن مساحتها تقل الجنوبية فكوريا االستثمار، أنواع أفضل من هو التعليم في فاالستثمار

(. مصر سكان عدد نصف) نسمة مليون  53 نحو سكانها وعدد( مصر مساحة عشر من أقل) 7كم لفأ

 قوات قائد آرثر، ماك دوجالس األمريكي الجنرال قال وقد. طبيعية موارد أي لديه ليس البلد هذا

 ائةم بعد حتى يتعافى لن البلد هذا.. .له مستقبل ال البلد هذا: »آسيا شرقي في املتحدة لوالياتا

 كيف. ..الوسطى القرون يف أهله يعيش بلد هذا: »صرح فقد لكوريا املتحدة األمم موفد أما. «سنة

 «قمامة؟ مقلب وسط في تزدهر أن لزهرة يمكن

  53 نحو الخمسينيات منتصف في الجنوبية كوريا في الفرد دخل كان وقد
ً
 78333 نحو فهو االن أما. دوالرا

  563 من أكثر بزيادة أي دوالر
ً
 أساس ي تعليم أفضل ولديهم ،%28 من أكثر اآلن فهي املتعلمين نسبة أما. ضعفا

 يءش  كل صلح التعليم صلح إن: التعليم ثم التعليم ووحيد واحد النجاح هذا سر إن. منازع بال العالم في

 ....ش يء كل فسد التعليم فسد وإن

 فشل، قصة تمثل لشرح، تحتاج ال هائلة طبيعية ثروات لديها التي السعودية لدينا باملقابل أنه كما

  فكانت النتيجة أما. التعليم ونوعية مستوى  تدني بسبب ذلك
ً
  فشال

ً
 ) االصعدة كافة على ذريعا

ً
 القتصاديةا مثال

 السعودة ومحاولة العلمية الكفاءات انعدام تاريخها، في األسوأ وهو %1 يتجاوز  ال الحالي النمو معدل إن   إذ

 .....(جدوى  دون  يائس بشكل

 .بعدها بما وتتأثر تؤثر التعليم مراحل من مرحلة وكل ووسيلتها التنمية هدف هو اإلنسان إن .03

 املراحل بين التكامل من بد فال(. تخرجهم بعد املدارس طالب سيدرسون  الجامعات خريجو)

 .التعليمية
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 حد على والجامعي املدرس ي التعليم جودة لتدني أدى مما مريع، بشري  نزيف من سورية عانت لقد .00

 النقص عن للتعويض عالية بكفاءة تعليمي كادر بناء إلعادة متكاملة، خطة وضع من بد فال. سواء

 .التعليمية الكوادر في الحاد

 في ناملدرسي من املشاركين بعض وأهواء مليول  املجال ترك وعدم جيد بشكل املدرسية الكتب تدقيق .07

 إن  : تقول  الثانوي، للثالث التاريخ بكتاب فقرة توجد املثال سبيل فعلى. املدرسية الكتب إعداد

 !! األزمة خالل طبع والكتاب سعود آل زمن في املستويات كافة على نهضة شهدت السعودية

 إعداد يف للمشاركين مناسبة تعويضات ودفع املناهج، تطوير لجان عن املتميزة الكفاءات استبعاد عدم .00

َعد   التعويضات، هذه إنَّ  إذ املناهج،
ُ
 .بالعمل املبذول  للجهد بالنسبة مهينة ت

، تم ما هدم يجوز  ال أخرى  جهة من .04
ً
. جديد من البناء وإعادة بالوزارة، مسؤولين تغيير عند سابقا

 دورات ةوإقام( الطالب أي) املستهدفة والفئة ناهجامل لتطوير الوطني املركز بين التواصل وضرورة

 .لألساتذة تأهيلية

 وال) عالمال في تقدمت التي الدول  وكل وأملانيا الجنوبية فكوريا املنهي، بالتعليم االهتمام ضرورة .05

  قليل عدد قبول  يكفي ال. املنهي بالتعليم اهتمت( صناعة بدون  تقدم يوجد
ً
 ساملدار  طالب من جدا

 ) املهنية
ً
  ليكونوا الطالب من أكبر عدد أخذ يجب وإنما ،(فقط األوائل حاليا

ً
 اداالقتص بناء في شريكا

 .ملنهيا بالتعليم أمل هناك يكون  فلن وإال ،(لخإ...التجارية الزراعية، الصناعية،) مجاالته بكافة الوطني

 التأثير على ملجتمعيةا الشرائح بعض قدرة إلى الشامل الوطني املشروع في ننتبه لم إن عملنا، مهما .06

 نيةب على خطيرة تبعات هناك فسيكون  ،التطرف إلى وجرهم التعليم مناهج خارج من املجتمع في

 . برمته الوطني واملشروع السوري املجتمع

 باملناهج املتعلقة املالحظات بعض

 (.يعطيه ال الش يء فاقد) ضروري  من أكثر أمر األساتذة تأهيل -

 فم مفهوم بشكل النص صياغة -
ً
  الرياضيات مادة كتب بعض يكون : ثال

ً
 إنَّ  إذ مفهوم، وغير صعبا

 املرجع عن س يء بشكل مترجمة النصوص وكأن. )جدوى  دون  ومرات مرات الفقرة قراءة يكرر  الطالب

 .(األصلي

  ببعضها لها عالقة ال املختلفة الصفوف في الفيزياء مناهج -
ً
 .بعضا

 فظهح وليس الطالب، فهم تظهر أسئلة خالل من ياالبكالور  طالب بين تميز هناك يصبح أن مطلوب -

 %05-03 هناك يكون  أن يمكن. )محله غير في الطالب اعتراض من والخوف( تعجيزية تكون  أن دون )

 .القبول  معدالت تنخفض وعندها( الطالب تميز تظهر أقص ى كحد األسئلة من

 هم املدرسين، بعض ألن) حهشر  على األساتذة قدرة وعدم فهمه وصعوبة العلوم مادة منهاج كثافة -

  يفهموه لم أنفسهم،
ً
 (.أصال
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 صفال بمنهاج عالقة له ليس التاسع الصف منهاج فنجد ألخرى، سنة من الفيزياء مناهج ترابط عدم -

 .البكالوريا أو عشر الحادي بمنهاج عالقة له ليس العاشر الصف ومنهاج العاشر،

 فم والفيزياء، الرياضيات مادتي بين التوافق عدم -
ً
 من لبيط األول، الفصل في العاشر الصف في: ثال

  در  فصل   في وإنما املناسب، الوقت في له تعطى ال رياضية قواعد على تعتمد مسائل حل الطالب
 اس ي 

 !الحق

 

    د. خليل عجمي

طوير تلتبدو املحاور التي ذكرتها الورقة الخلفية شاملة بما يكفي لوضع استراتيجية ومن ثم خطط 

 لتربوية التعليمية، ولكنها تنقسم بطبيعتها إلى قسمين: العملية ا

ويتضمن النقاط الست األولى، وهي باعتقادي نقاط تركز على جانب تربوي ذي طابع "تقني  ،القسم األول 

األكاديمي ومن أصحاب الثقافة والرؤية والخبرة، وضع تصور  املتخصصين في الشأنأكاديمي" يمكن ملجموعة من 

التي واجهت وتواجه أي العقبات نفسها وخطط واضحة لتنفيذها. ومع ذلك، ال مفر من مواجهة ومن ثم آليات 

تطوير للمناهج أو للعملية التعليمية والتربوية. فعملية إخراج املناهج الجديدة ركزت على الشكل دون املحتوى، 

 عن مسألتين: األولى، تفريغ مؤسساتنا األكاديمية من اال  وهو وضع  
ً
يم ختصاصيين القادرين على تقدنجم أساسا

محتوى تربوي تعليمي جيد، والثانية، انخفاض مستوى الخريجين الجامعيين وما بعد الجامعيين ممن يصبحون 

 أساتذة مدارس وجامعات، وقد بات هذا الوضع يشكل كارثة حقيقة أدخلت املنظومة األكاديمية واملهنية 
ً
الحقا

 البدء ومنذ اليوم بعالجات جذرية.ا قبل جيلين أو ثالثة على األقل شرط السورية في حلقة مفرغة لن نخرج منه

عتقد أمن النقاط والذي يتضمن النقاط األربع األخيرة، فهو قسم سياس ي بامتياز وال  ،القسم الثانيأما 

جتماعية اال -أن باإلمكان تنفيذ أي بند  منه قبل أن تحسم الدولة السورية بقياداتها العليا الخيارات السياسية

  ،بوضوح على الطريقة التونسية
ً
فيما يتعلق بتعاظم نفوذ التيار الديني الشعبوي بمختلف توجهاته في  تحديدا

 في الدولة وتحكمه فيها. هامةسورية، واستيالئه على مفاصل 

وانهيار املنظومات االشتراكية في دول أوروبا الشرقية، وبدء انزياح التوجهات  0220فمع بداية عام 

وعلى مستوى األفراد املتحكمين –ليسارية في العالم باتجاه الوسط ومن ثم اليمين، بدأت الدولة السورية ا

 وعلى نحو  مبطن، باتجاه اليمين الديني املدعوم من  –فيها الرئيسةباملفاصل 
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
باالتجاه فكريا

، وهو ما أدى إلى 0220لعام  03قانون االستثمار رقم  التي عادت للظهور مع صدور  الرئيسةمراكز النفوذ املالية 

األسلمة التدريجية )على مستوى املنتسبين واألعضاء( ألهم األحزاب السورية التي كانت تستند إلى الفكر اليساري 

في منطلقاتها وهو حزب البعث العربي االشتراكي. وقد طالت عملية التحول شريحة واسعة من منتسبي الحزب 

 وقيادات
ً
 يساريا

ً
 فقط. باالسمه الدنيا والوسطى وبعض القيادات العليا وهو ما أبقى عليه علمانيا



   

لتربويةاحلقة نقاشية حول املناهج   15 

 

 وأهمها وزارة التربية ومديرياتها،  الرئيسةوملا كانت املفاصل 
ً
في اإلدارات الحكومية األكبر واألوسع انتشارا

 من قبل منتسبي وأعضاء حزب البعث، فقد تبنت هذه املفاصل تد
ً
دار أساسا

ُ
 فكر اليمين الديني وأثر ت

ً
 ريجيا

 
ً
 واضحا

ً
   ،املنظومة التربوية واالجتماعية فياألمر تأثيرا

)ناهيك  7303سات املنقبات عام وتجلت ذروته في أزمة املدر 

( واضطرار مقام الرئاسة للتدخل في 7332قانون األحوال الشخصية التي تم تداولها عام مسودة عن أزمة 

سورية رغم تنوعها  إنَّ لجدل القائم حينها. برأيي الشخص ي، يمكن القول اليوم املوضوعين من أجل حسم ا

لبعض تان هما صفاالجتماعي هي بلد يميل بشدة باتجاه اليمين الديني الشعبوي، وإذا كانت العلمانية واالنفتاح 

 للدولة. رأسها مقام الرئاسة، إال أنالقيادات وعلى 
ً
 واضحا

ً
 سياسيا

ً
 ذلك ال يمثل طابعا

لهذا السبب، ال يمكن أن نتوقع أن يكون بإمكان أية قيادة تربوية، الشروع بأية نقطة من النقاط األربع 

األخيرة من املداخلة حتى لو افترضنا امتالكها للنوايا الطيبة والفكر املنفتح، قبل أن تحسم الدولة السورية 

صولية، أو إحياء الدور التنويري والعلماني ال يعقل مواجهة النزعة األ  إذاالجتماعية. -خياراتها السياسية

 ملثل هذه التوجهات، 
ً
للمدرسة، أو صياغة مشاريع ثقافية أو فكرية وطنية جامعة في ظل إدارات معادية باطنا

 ولكنه سياس ي
ً
وهو يتطلب البدء بعملية تغيير موجهة تطال املفاصل التي يستولي عليها  ،فاألمر هنا ليس تقنيا

 السياس ي بكل انتماءاتهم الدينية.-االجتماعي-ملشروع الدينيأصحاب الفكر وا

 

    صالح نبيل .أ

 بين الواقع 
ً
يدعو الدكتور عمار إلى ثورة في املجال التربوي... أنا معجب بأفكاره إال أنني أختلف معه دائما

 واملثال.

 مؤسسات محافظة، وأحزابنا 
ً
 التي ُيفترض بهانحن لدينا مجتمع محافظ، ومؤسساتنا الحكومية أيضا

أن تكون علمانية كذلك محافظة )البعث والشيوعي والقومي(. مجتمعنا في الغالب يميل إلى السلفية، يعشق 

الجرأة الكاملة في أن يقوموا بثورة داخل املناهج التعليمية ملا وصلنا إلى هذه  البعثييناملاض ي، ولو كان لدى 

واكتشفُت أن اللجنة بكاملها هي لجنة محافظة ال ترغب بأي  الحرب. لقد اجتمعُت مع لجنة تطوير املناهج،

ال يريدون تغيير املناهج تحت ضغط ظرف  إنهمتغيير، إال أنها توافق على بعض التعديالت، حتى أنهم قالوا 

الحرب... وكان رأيي بأن املناهج تلك كانت أحد أسباب تلك الحرب، باإلضافة ألسباب أخرى. فلو أننا بدأنا بهذه 

 من الحرب ا
ً
ومن  –فجزء منها داخلي وجزء خارجي–ملناهج خطوة خطوة، كان من املمكن أن نتجنب جزءا

ذ  . فليس لدينا التكاليف املالية والخبرات سياسة الخطوة خطوةاملمكن أن نقوم بإصالح الجزء الداخلي. أنا أحب 

 و ... إلخ، للقيام بتغيير املناهج دفعة واحدة...

 في هذه الحرب وهي مادة التربية الدينية. فاملجتمع السوري مثل لقد حاولت الدخول 
ً
في املادة األكثر تأثيرا

 مجتمع متدين، وكان يمكن للدولة إلغاء مادة الدين من املناهج. املجتمعات الشرقيةكل 
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 نحن في املجتمعات الشرقية نعاني من موضوع الدين منذ أيام األمين واملأمون، فهناك صراع بين جماعة

ي نقل. أ–العقل وجماعة النقل. لقد رأيت في مناهج التربية الدينية أنها في الغالب عبارة عن نص وشرح كلمات 

فالطالب ال يفكر بالدين. نحن نريد توسيع مدارك الطالب، فتم طرح املوضوع أمام رئيس الحكومة ووافق على 

 مي واملسيحي مع بعضهما البعض حتى ال يصبحهذا األمر، فالناس منقسمون، بعضهم يريد تدريس املنهج اإلسال 

هناك فصل بين الطالب، وآخرون يريدون تدريس األخالق كمادة في املنهاج. وبالطبع، نحن ال نستطيع إنكار 

هيمنة املؤسسة الدينية )تحالف حقيقي بين املؤسسة السياسية واملؤسسة الدينية( وال أعلم مدى نسبة 

 في ذلك...الصحيح واملغلوط 

ب الفلترة حتى ال نصطدم ببعضنا البعض... الفلترة هي املعرفة. في كتابي األخير وضعت جملة في بدايته يج

تقول "السوريون يموتون من قلة املعرفة". لو امتلك املتمردون املعرفة ملا تورطوا في تلك الحرب. وبالتالي أرى 

 في تدريس
ً
طته أمام رئيس الحكومة بأن يتم ذلك على في سورية. وطرحُت هذا األمر  تاريخ األديان ضرورة وبس 

سنة تعر ف على القدير )هللا(. أريد  03وهو شخص تربى على الجزيرة وخالل  –طريقة حي بن يقظان البن طفيل 

تعرف على القدير وكيف تطورت معرفته إلى أن وصل إلى  ،ألف سنة 03أن أعرف املواطن السوري على مدى 

 إلى اإلسالم الحنيف. هذا الكالم خطوة أولى ملعرفة قومية ومذهب ودين اآلخر. الديانات اإلبراهيمية وصو 
ً
ال

م الطفل الدين ولكن بش يء يناسبه. فنحن في مجتمع ال يعرف 
 
ورت القانون. ومتى تط احتراملذلك يجب أن نعل

ألديان، وينظر إلى تاريخ ااملواطنة لدينا، يمكننا االستغناء عن مادة التربية الدينية. وعندما نوسع مدارك الطالب 

 يكتشف بأنه شكل من أشكال العبادات، وجميع املذاهب واألديان تشبه بعضها البعض، والخالفات تكون جزئية

ديني. تطور ديني وتطور في الفكر ال هي حتى بين الديانات اإلبراهيمية وما يسموها "وثنية" هي ليست وثنية وإنما

. وهناك وبالتالي عندما نوسع مدارك الطال
ً
بأن  تتعلق أخرى نقطة ب يصبح يفكر بالدين وال ُينقل إليه نقال

 عن املذاهب األخرى إال من بيته ومحيطه، ألن السوريين يعرفون مذهبهم بقدر ما يجهلون 
ً
الطالب ال يعرف شيئا

 مخيف. ففي املدارس نعرف فقط القومية العربية واملذهب السني، أل 
ً
ين ن البعثيمذاهب اآلخرين، وهذا أمر جدا

 في فترة السبعينيات، أما اآلن وبعد دخول املعرفة لكل بيت، 
ً
اتخذوا املذهب األموي، وبرأيي كان ذلك صحيحا

لم يعد بمقدورنا منع الطفل من االطالع، وبالتالي من واجبنا توسيع رؤيته ليتعلم جميع أنواع املعرفة، ذلك 

ميع الطوائف بتقديم نفسها بأفضل ما تستطيع ألن كلمة بالتعاون مع رجال الدين املتنورين، وأن تقوم ج

الطوائف بالنهاية ليست كلمة مخيفة، فالطوائف هي التي قدمت النخب التي قامت ببناء سورية، وهنا يتم 

ص الشعب من الخرافات حول الطوائف األخرى 
 
، التنافس بينهم على من يكون األفضل. وهكذا نخل

ً
 عامة

 
ً
 األقليات... وخاصة

التنوير هو ما يخفف غلواء الناس تجاه بعضهم البعض، كما يخفف من العنف الديني ويرمم  هذا

 املجتمع ويجعله يرى اآلخرين بشكل أفضل.
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. لقد تعاونُت في قضية مناهج 
ً
خذ هذا القرار سيكون ذلك جيدا

ُ
تحتاج املناهج إلى قرار سياس ي، وإذا ما ات

لدراسات، وقام فريق املركز بتحليل محتوى املناهج من الصف الثالث التربية الدينية مع مركز دمشق لألبحاث وا

االبتدائي إلى البكالوريا. ويمكن التعاون مع بعض رجال الدين املتنورين وبعض العلمانيين الذين يمتلكون ثقافة 

تقال االن دينية والقادرين على اإلقناع. وبذلك نكون قد انتهجنا سياسة الخطوة خطوة، وإذا نجحنا فيها يمكن

إلى املناهج األخرى النظرية، أما املناهج العلمية ال خوف عليها ألنها باملجمل جيدة، لكنها ال تخلو من إقحام بعض 

. لم يعد هناك مركزية في املعرفة، ليس هناك مركز أطراف، فالعالم أصبح 
ً
األفكار الدينية في مادة الكيمياء مثال

 هو مركز املعرفة.

 

 الوطن أجل من أساسية أيديولوجية معركة املناهج :ميداني أيسر. د

    القادمة واألجيال

الوزارة هو التربية والتعليم.  فهدفأسس التربية والتعليم.  سأحاول في هذه املداخلة أن أقدم رؤية عن

 وبشكل عام، من املفروض أن تكون العالقة على أساس التشجيع وإثارة حس املالحظة والفضول العلمي. 

يكون لالبداية علينا أن ننظر إلى أهداف التعليم والتربية التي هي بناء إنسان سليم الفكر والجسم، ففي  -

 لواجباته املدنية واالجتماعية والوطنية، بناء إنسان مسؤول يتعامل بجدية ومسؤولية في 
ً
 واعيا

ً
متعلما

أو كعامل أو كصناعي أو كل املجاالت الحياتية )األسرة، املدرسة، الشارع، العمل، الجيش( كموظف 

من بوصلته، إنسان واع  حريص على سالمة الوطن  ومتأكدكتاجر، إنسان عارف للقضية الوطنية 

يعرف العدو والصديق. وأنا برأيي إنسان يعرف تاريخه من عشرة آالف سنة وحتى اآلن يفتخر به وتكون 

 اإلنسان. ثقته بنفسه وبشعبه وبأمته، هي األهداف التي يجب أن ُيبنى عليها

 يتفق عليها جميع ،عبارة عن وثيقة وطنية بناَءه فالنقطة األولى، يجب أن يكون اإلنسان الذي نريُد  -

ية من خالل العمل بناءهالناس كالثوابت الوطنية، مهما كانت اتجاهاتهم. هل هذا اإلنسان هو الذي نريد 

 قيم وثوابت يجب أن يكون عليها إجماعالتعليمية ومن خالل التربية والتعليم واملعلومات. فاألساس هو 

 وطني وفكري وال تقبل أي تفريط أو تغيير.

 يجب أن تكون املناهج متناسقة فيما بينها ) -
ً
ا  وأفقي 

ً
ا مد ( ونابعة من الفكر العلمي والعلماني املعتشاقولي 

 للدينفالعلمانية ليست على الوقائع. 
ً
 على وقائع في الحياة. تعتمُد وإنما  ،رفضا

في العملية التعليمية، لكن يجب أن تكون إلكترونية، سينمائية،  مطلب  أساس  هي  اإليضاح وسائل -

 وكذلك ذات إمكانية متاحة كالرحالت واكتشاف الوطن. 

. وهنا نعود إلى عالقة األستاذ بالطالب وعالقة كل  الطريقة التربوية -
ً
هي من أساسيات التعليم أيضا

)مدرسين(، ويجب على األطفال  tutorsض البلدان هناك ما يسمى الهيئة التعليمية بالطالب. وفي بع

أن يتعلموا طريقة التعليم بأن يعلموا بعضهم البعض في مرحلة عمرية قريبة بحدود السنتين، وهنا 

يتعلم الطفل بسهولة أكبر بأن يأخذ املعلومات من طفل آخر. ويصبح هناك نوع من تربية املسؤولية 
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ي قبله ومحاولة لكل التفسيرات من الناحية العلمية، أما من الناحية التربوية من جيل تجاه الجيل الذ

األساسية وهي تربية األشخاص كمسؤولين عن بعضهم وعن مدرستهم وعن الوطن، هذه األمور تعتمد 

ح الشخصية. فالطرق التدريبية والتعليمية من بياجيه إلى فرينيه إلى مونتيسوري قائمة على  على تفت 

 باختراع آلياته لكي يذهب إلى املعلومة تفتيح 
ً
شخصية الطفل، وتفتيح فضوله العلمي، ومساعدته أيضا

ويعرف أكثر. هذا دور األستاذ في مساعدة الطالب عن عملية البحث إليجاد املعلومة. وحتى في الصفوف 

كثر ن نعرف أالصغيرة يجب أن يكون هناك بحث علمي. فعندما نحفز املالحظة ومنها ننتقل إلى فكرة أ

اقع وبعدها نجد هل الو  ،وبعدها اكتشاف األشياء ومقاربتها مع الواقع ويصبح لدينا تأويالت واقتراحات

وإنما على جميع املجاالت كالتاريخ  ،يحقق هذا الش يء أم ال. فالبحث العلمي ال يقتصر على العلم فقط

ط يقومون بالحفظ فق أطفال  ينشأ لدينا والجغرافيا والفلسفة.... وهذا ما نتجاهله في بلدنا اليوم، و 

.
ً
 دون العمل على البحث واملعرفة. هذه مشكلة كبيرة جدا

 بناء الفكر العلمي: فما يكون  نحن نحتاج إلى -
ً
 اليوم يمكن أن يكون خطأ في مكان آخر. صحيحا

 فكرة التطور العلمي حسب الزمان واملكان والجغرافيا وحسب اآلليات التي نستخدمها...... -

 

املناهج الدراسية أساس في تكوين املواطن وشخصيته وأخالقه. لذلك تهتم كل الدول واألحزاب  إن**

تعليم ن كل ش يء في الأنعلم  أنعليم في املدارس والتعليم العالي. ويجب السياسية في السيطرة على عملية الت

اريخه تع وعالقة اإلنسان ببيئته و هو توجه نحو فكر معين وطريقة في النظرة إلى العالم املحيط بنا واملجتم

تى جتماعية والسياسية وحاملجتمع والعالقات اإلنسانية واال لى املستقبل وبناء إومجتمعه كما تبني النظرة 

 . الروحية

نحن نصر على أن سورية بلد يجب أن تسود فيها حرية املعتقدات وهذا جزء هام من العلمانية الفعلية 

 السوري منذ آالف السنين وهو أساس اللحمة بين الناس واحترامهم لبعضهم.  وهذا ما يسود عالقات الشعب

 أيجب 
ً
 ن تخلق عبيدأرق التربوية يمكنها أن الط ن نعلم أيضا

ً
 كما يمكنها أن تخلق أحرار  ا

ً
 وهذا بعدم ا

وار حالفكر النقدي وفرض اإليمان باملطلقات التي ال تناقش وعلى العكس إعطاء إمكانية البحث والنقاش وال

 كطريقة أساسية في اكتساب املعرفة. 

 أيض
ً
تتطور مع الزمن وذلك بحسب تطور األدوات واألفكار وإن ن النظريات والوقائع العلمية أأؤكد  ا

 ن نعود دومأائق علمية. لذلك يجب تبر حقعسبية هي صفة رئيسية للكثير مما يالن
ً
ن إلى الوقائع للتحقق م ا

قائع في جوها العام والوضع الطاغي قبل استنباط أي نتيجة. وأن أي نظرة جزئية األفكار والنظريات وأن نضع الو 

 . لى أخطاء كبيرة في النتائجإيؤدي وانسالخ عن واقع الحث 

 أخير 
ً
: تصحيح الخطأ بسرعة وتقييم التجربة والهام ،يخطئ... فمن يعمل ن الخطأ ليس جريمةإ ،ا

 ... في حال ثبوت سوء النية.أ مع املحاسبةالذي أدى إلى الخط وتصحيح املنهجية في العمل

 الجديدة والقديمة من الهام جد ...ة في سوريةبعد هذه املقدمة الصغيرة وبالنسبة للمناهج الحالي
ً
ن أ ا

 ى لى سرعة شديدة في هيمنة فتاو إت نراجع النصوص التقويمية والتقييمية التي بنيت عليها هذه املناهج وأد
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ستقالل انقالب كامل في املفاهيم بين اال  ون لإلسالم بصلة على الفكر وأدت إلىيمت   وال أئمة كاذبين ومباعين وفكر

 أدت أيضو اإلجرام والدعارة والسبي وغيره. والتبعية وبين الحرية والقتل بين الدين و 
ً
 كر لى انعدام كامل ألي فإ ا

 . نقدي عند فئات عديدة من املجتمع

 أهداف التربية والتعليم 

ن يكون بمثابة ميثاق وطني ينبثق أطن الذي يجب بناؤه يجب ربية والتعليم وماهية املواإن أهداف الت

يستخلص منه النص التقويمي والتقييمي للمناهج وطرق التعليم ووسائل  ...من حوار معمق بين الفئات الوطنية

 اإليضاح والعمل ... 

 ن نطرح بعض األفكار للتعميق والنقاش:أهنا يمكننا 

ماعية والوطنية مسؤول جتمتعلم واعي لواجباته املدنية واال سليم في الفكر والجسم  نسانإبناء  -

 ومحصن فكري
ً
  ا

ً
ة أرض عربيحتالل ألي والدفاع عنه معادي للصهيونية واال من أجل بناء الوطن  وعلميا

 : فلسطين والجوالن واسكندرون ... وخاصة األراض ي السورية

 ،املدرسة، ولية في كل املجاالت الحياتية: الوطن واألسرةمسؤ نسان مسؤول يتعامل بجدية و إبناء  -

 أو ....  كموظف أو كعامل أو: صناعي أو تاجر  ،الجيش ،العمل، لشارعا

صدقاءه يثق بنفسه وبوطنه أته يعرف عدو الوطن و كد من بوصلأنسان عارف للقضية الوطنية متإ -

 .وبجيشه وبقيادته

عرف العدو والصديق ويحافظ على ثروات الوطن بناء إنسان واعي حريص على سالمة الوطن ي -

 ومعلومته يتمتع بوطنية واعية وقادر أن ينقل ذلك لآلخرين ح
ً
 .عن تربية أوالده يث سيكون مسؤوال

ه تحتى اآلن ويفتخر به وتكون ثقته بنفسه وبشعبه وبأمسنة  03.333نسان يعرف ويتملك تاريخه منذ إ -

 ... قوية

ؤسسات الدولة يشعر بشعور الوطن ويدافع عنه أينما كان ويرفض ن محترم للقانون ومبناء إنسا -

 .خيراتها ن تنهبأية على الدول الصغيرة التي تريد مبريالإلذالل الذي تمارسه بعض الدول اإل ستعمار وااال 

يعرف حقوقه وواجباته كما يعرف حقوق اآلخرين ويدافع عن الحق ويعرف املؤسسات الوطنية التي  -

 .اته املدنية في االستحقاقات الوطنيةتمثله ويؤدي واجب

 األدوات والوسائل 

 .قائعي والعلماني املعتمد على الو ن تكون متناسقة فيما بينها نابعة من الفكر العلمأاملناهج التي يجب  -

 .و ترددأوال تقبل أي تفريط األساس هي القيم والثوابت التي يجب أن يكون عليها إجماع وطني وفكري  -

لى إضافة مكانية متاحة باإل إي أو ألكترونية أو سينمائية إن تكون أالتربوية التي يمكن  ائل اإليضاحوس -

  .رحالت وزيارات علمية وأثرية ملعرفة التاريخ والجغرافيا الوطنية على الساحة
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 أالطرق التربوية هي  -
ً
هذا األمر... فمهما كانت البرامج  نغفل الأمن أساسيات التعليم من الضروري  يضا

 حترام فال تنتج أي إيجابيات  عتمد على القمع والتخويف وعدم اال ذا كانت طريقة التدريس تإرة متطو 

 

 

 التربية والتعليم .... الطرق التربوية

... فمهما كانت البرامج نغفل هذا األمر الألتربوية هي من أساسيات التعليم ومن الضروري الطرق ا -

حترام فال تنتج أي إيجابيات القمع والتخويف وعدم اال  عتمد علىذا كانت طريقة التدريس تإمتطورة 

لى التعليم السمعي البصري كانت تبرز بشكل أساس ي عالقة املعلم بالطفل إلى منتيسوري إمن فرينيه 

لتزامه اجه العلمي وإبداعه كما تؤثر على وتأثيرها على شخصية الطفل ونجاحه وثقته بنفسه وإنتا

 .رصه على جودة منتجهباملسؤولية وحوجديته وشعوره 

وإثارة حس املالحظة والفضول العلمي تقوم العالقة على أساس التشجيع  بشكل عام يجب أن -

 الكتشاف قوانين الحياة والطبيعة واملجتمع والبيئة والفيزياء والكيمياء والذرة ...

-  
ً
نتيجة ختبار ثم الثم التساؤل ثم التمحيص والبحث واال  تنمية الفكر العلمي القائم على املالحظة أوال

 .قتة ثم مقاربتها مع حاالت متعددةاملؤ 

 .تجارب قد تدحضها تنمية الطرق العلمية في تصحيح املعلومة أو النظرية بعد مالحظات أو -

 تكون صحيحة أيض بناء الفكر العلمي على أن النظريات القائمة اليوم في بلدنا وأدواتنا قد ال -
ً
في مكان  ا

 آخر وباستعمال أدوات أكث
ً
 على هذا ر دقة أو مختلفة ... ومثاال

ً
الجلد في منظره بالعين املجردة  ... مثال

 .تلف ومميزات ومواصفات مختلفةيختلف عندما ننظر باملجهر وحسب قوة املجهر نرى تركيب مخ

 مصلحته هل هناك ... من ينقل املعلومة ماات التحقق من املعلومة قبل نقلهابناء الفكر النقدي وأدو  -

طفال يدلي بدلوه بالنسبة للموضوع ن تطرح مواضيع للنقاش وكل من األ أمحيطة... من الهام  معلومات

للطالب  للفكر وثقةيعطي استقاللية في التفكير وتعميق  ... هذاحترام رأي األخرين وتعميق الفكرةمع ا

 .بنفسه وتفكيره

-  
ً
كون ت والتحضير لنتيجة قد ال ن يدير النقاش باحترام للجميع وحثهم على ذلكأعلى املعلم هنا  طبعا

 .يةئنها

  .ن رأيه هو الذي يجب أن يعتمده الجميع إال عندما يمس الثوابت الوطنيةأيعتبر  الأعلى املعلم  -

 ستنتاج واال م املنطق بطريقة عملية... اال تعلي -
ً
اس ي سأمالحظات عملية مترددة ... وهذا  من ستقراء اعتبارا

  .غيرها من العلوم... و في تعليم الفيزياء والكيمياء

 .لى الخاصإلى العام ومن العام إ... من الخاص عرض أفكارهم بوضوح والربط بينها تعليم الطالب -

 .عرفة أكثر وتقييم األبحاث ونقدهادخال املعلوماتية كأداة بحث ملإ -
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تعميم الطريقة على املواد االجتماعية من سياسة وتاريخ وجغرافيا وخلق مواد تعرف باملؤسسات  -

 .دولية وتركيبة العالم السياسية واالقتصاديةال

 

 

 التربية والتعليم .... أدوات العمل

  نترنت.اإل و املراجع والصحف الوطنية والدولية و لعمل للطالب وهي الكتب املدرسية أدوات ا -

ين كتية بين اإلنسان ومحيطه وبمنهجية أساسية تعتمد على التفكير واالستنتاج واالستقراء والديال -

سان والطبيعة وعلى بناء الفكر العلمي والفكر النقدي والنقاش والدفاع عن الرأي بتعميق الفكرة ناإل

 .وإسقاطاتها أبعادهاومناقشة 

 ؟تعليم ...ما املطلوب من املدرسةالتربية وال

 التربية

 .ي واملجتمعي واملدرس ي عالم العملالسلوك العائلتمع جفي امل -

  .الوطن واتجاهالسلوك في الوطن  -

 .اآلداب -

 .األخالق -

 

 التربية الوطنية

الحروب وفي كل فترة: أبطاله ومبدعيه  ،قضيته ،جغرافيته ،تاريخه ،هو تعريفه الوطن: ما -

 .صدقاؤه وأعداؤهوأ

 .القوانين األساسية -

 .جميع الهيئات التمثيلية وأدوارهااملؤسسات وأدوارها و  -

 .الطفلملخص لدور كل مسؤول في املجتمع ودور الطالب واملواطن و  -

 .الحقوق والواجبات تجاه الوطن وحقوق الطفل والطالب -

 .أباءنا وأجدادنا ونتركه ألبنائناورثناه من  : ماالتعريف بالوطن -

سمة ... واملق: اسكندرون الجوالن كيليكيالحدود الحالية واألراض ي املغتصبة: االوطن السوري -

 .س بيكو وبلفور والتقسيم والتاريخسورية الكبرى وسايك

 .جغرافية االقتصاديةال -
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رات والبلديات الوزا ،مجلس الوزراء ،مجلس الشعب ،الجيش ،التعريف باملؤسسات: الرئاسة -

 .واإلدارات املحلية

 .دور كل من املؤسسات ودور املواطن -

-  .... 

 اإلنسانيةالتربية 

لعالقات ها واحساس بالحضارة الوطنية السورية ومعرفة الحضارات املواكبة والدول التي تمثلتنمية اإل  -

 
ً
 وال الحضارية عبر التاريخ والدول التي تمثلها والدول الصديقة تاريخيا

ً
وة وعد دول العدوة تاريخيا

 ... الشعوب

 .قى والشعر واأللوان والعمل الفنيقوة املالحظة وحس الجمال وتذوقه عبر املوسيتنمية  -

 والكوريغرافيا والرياضة والرقص عبر الرقصهمية العمل الجماعي أحساس بالفضاء املحيط و تطوير اإل  -

 .قات الجسد والفكر والعمل الجماعيالجماعي واملسرح وتطوير والحفاظ على طا

 .الجمباز والجودو والكاراتيه األلعابتنمية التوازن عن طريق  -

ة في الخضار والنباتات العطري األطفالن يزرع أياة والعالقة باالستقالل الغذائي بحساس بالحتنمية اإل  -

  .يقة املدرسة ويهتموا بهاحد

أساس استمرارية الحياة ونظافتها: الغابات واملياه والبحيرات عن طريق  تنمية معرفة واحترام البيئة -

 
ً
  .بالعين واألحاسيس رحالت في الطبيعة ومسير في الجبال والوديان ليعرف الطالب وطنه جغرافيا

 تنمية املسؤولية تجاه الوطن وحمايته من خالل معسكرا -
ً
وطننا ف ...ت فتوة شبابية كما كان الحال قبال

 
ً
 .وهذا واقعنا منذ مئات السنين مهدد دوما

 سبق النتيجة لكل ما

-  
ً
 .ي لألهداف وتقييم وتقويم املناهجتفاق على ميثاق وطني أساس واال العمل على إعادة النظر كامال

  .التعليمامليثاق الوطني للتربية و هيل املدرسين بالنسبة للعلم وطرق التدريس وبتناسق مع أيجب إعادة ت -

 ... فكر علمي ونقدي وعلماني.ن تكون مربية لجيل واعي مسؤولأإعادة النظر في املناهج بشكل  -

 .دخال فكر البحث والنقد منذ الصغرإيضاح و عادة النظر في األدوات ووسائل اإل إ -

داني فة عن طريق التحقيق امليعر ت بشكل نقدي وتطوير املنترنل إمكانيات املعلوماتية واإل استعمال ك -

 .اط النتائج وتصحيحها حسب األوزانستنباو 

 .بمناهجنا الوطنية بعد اعتمادها تلإلنترنغناء املحتوى العربي إ -
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    بيطار أسامة. أ

 –من وجهة نظري –إذا كان الشيطان يكمن في التفاصيل، فإن تفاصيل الخلل في عمل وزارة التربية 

 ر.مع إصدار املناهج الحالية، فاملشكلة أعمق من ذلك بكثي عنه لم تبدأن التربوية املنبثقة واملركز الوطني واللجا

ترجع بجذورها إلى البدايات األولى منذ اعتماد  ،ما ُسمي بأزمة املناهج املطورة يعد أزمة بنيوية عميقة نَّ إ

 واستنادها  ،وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية مدخل املعايير
ً
 اتجاه للتأليف وفق مدخل إلى حاليا

على ذلك وال نعرف أن نؤلف ال وفق مدخل املعايير وال مدخل النشاط. قد يكون في  النشاط، ونحن لم نترَب 

ألن األمر إجرائي يتطلب هذه املهارة، أما من صف  ،بعض األنشطة من الحلقة األولى من األول إلى السادس مهارة

 وال حتى املعايير لدينا خبرة في التأليف عليها. األول اإلعدادي إلى الثال
ً
ث الثانوي ال يوجد لدينا هذه الخبرة أبدا

 علمنا أن هناك معايير. مدةوبعد 

ومن  ،غياب الرؤية االستراتيجية لفلسفة التربيةهذه التعديالت املستمرة وغير املستقرة سببها برأيي 

وجد فلسفة تربوية لدينا. هذه الفلسفة ال يقرها موظفون الغرابة عدم وجود أحد يتكلم بهذا الخصوص. ال ت

مهما عال حجم مسؤولياتهم، فهي تحتاج إلى إشراك جميع املكونات السورية بدون تفرد. وجزء كبير من الضجة 

اإلعالمية التي أثيرت لم يدخل في العمق، فهناك قنابل أخرى قد تتفجر في أي لحظة غير موضوع الرسومات 

 وغير املدروسة.غلفوالقصائد واأل 
ً
 ة امللوثة بصريا

ماذا تريد  هابوساطت الرؤية االستراتيجية لفلسفة تربوية تتبناها الدولة السورية وتوضح في غياب يوجد

 عمل 
ً
الدولة من مواطنيها. إن التشخيص الدقيق بش يء  من التفصيل لجوانب الخلل في عمل وزارة التربية والحقا

 بصدور قرار إنشائه من السيد رئيس الجمهورية، املركز الوطني للمناهج ال
ً
تربوية، هذا املركز الذي استبشرنا خيرا

اصطدم منذ البداية بعقبات في نظامه املالي واإلداري، وأقولها صراحة عدم رغبة جهات في وزارة التربية أن 

 غير مكتمل النمو،
ً
نش ئ من أجلها، فولد جنينا

ُ
ومازال تحت الوصاية بعد  يقوم بعمله وتحقيق األهداف التي أ

فيها  يستغرببضعة سنوات على تأسيسه. فتعاقب املدراء على تسيير وتيسير أموره إلى أن وصلنا إلى حالة  

 ويطالب بأن يكون الطريق إلى معرفة هللا ،الفلسفةمنهج هللا في  وجود البعض وجود أدلة ميتافيزيقية على

جئت عندما عرفت أن مهمة وضع فلسفة للتربية في الجمهورية العربية فقط في التربية اإلسالمية واملسيحية، وفو 

ير مركز تطو ليست من صالحيات املركز، فوجئت عندما علمت أنه ليس من صالحيات  –كما قيل لي– السورية

 أن يقدم رؤية لفلسفة التربية. املناهج

ر املناهج السابقة والحالية أن كل محاوالت تطوي –من وجهة نظري –أيها السادة، اعذروني إن أخبرتكم 

 كثيرة 
ً
ومحاوالت التجريب على العقل السوري ما هي إال زوبعة في فنجان، وشكل  بال مضمون، وسأورد أسبابا

 تؤيد حججي في هذا املوضوع.
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في ظل غياب الفلسفة التربوية في الجمهورية العربية السورية سنضطر لالطالع على عدد من أهداف 

نها أهداف التربية في سورية، وفوجئنا إ، وقيل لنا 7305ها وزارة التربية مع املركز الوطني في عام التربية التي أقرت

 وال يمكن تطبيقها في أي ،ألنها عبارة عن شعارات تربوية طنانة ورنانة تصلح لكل زمان ومكان ،بهذه األهداف

 زمان ومكان، سأورد بعضها:

 ام تعليمي عصري قادر على:من أهداف التربية التي تم ذكرها بناء نظ -

 .مواكبة التطورات املتسارعة في العلوم األساسية و .... إلخ 

 .يرسخ مفاهيم الوطن والدولة واملواطنة ويعزز االنتماء الوطني 

 .يعزز بناء الديمقراطية 

 .ل اآلخر  يحترم التنوع وتقب 

  متكامل الشخصية من النواحي الوطنية والعلمية 
ً
 متوازنا

ً
واملعرفية واملهارية يبني مواطنا

 والقيمية والنفسية واالجتماعية والجسدية.

يعتمد هذا النظام في أداء دوره على محتوى تعليمي، مواكب ملتطلبات العصر، مستند إلى تراثنا 

 اريخ عريق يمتد إلى آالف السنين.الحضاري... ولكن أريد أن أتساءل أي تراث؟؟ نحن لدينا ت

ملركزية اإلسالمية، ومركزية االستيراد من الغرب. وتتضح املركزية اإلسالمية هناك نزعتان في الوزارة، ا

 أكثر بحكم املنتمين. وبرأيي ال يوجد إسالم واحد بل هناك إسالمات متعددة، فاإلسالم يحمل 
ً
بكل  وغنى تنوعا

 طوائفه ومذاهبه. وهنا يبرزون في التربية الدينية اإلسالمية 
ً
 واحدا

ً
ب سابقة التي وردت في كت . وأحد األسئلةمكونا

 وتم حذفها هو سؤال في الصف الرابع يقول )اذكر 
ً
من صفات خيول املؤمنين(، وفي سؤال للصف التاسع  أربعا

 في جميع العلوم(.
ً
 )تعد السيدة عائشة مرجعا

 هناك وثيقة األهداف التربوية يمكنكم االطالع عليها...

كبلدنا يضعف فيه اإلنفاق الحكومي على ميزانية التعليم  برأيي الخاص، من يريد تطوير التعليم في بلد  

، خاصة في الظروف الحالية وبسبب الحرب الظاملة التي يشنها تحالف القوى التكفيرية 
ً
والبحث العلمي عموما

ي مفاهيم الجودة في التعليم. في عصر  أصبح االستثمار في العقول  الظالمية والرجعيات العربية، ينبغي عليه تبن 

لبشرية أهم أنواع االستثمارات حيث ال مكان فيه للضعفاء. وليس إنفاق مبالغ كبيرة ال نعلم حجمها في تغيير ا

قر بتعديل املناهج وقبل أن تست بدأوا ، إذمحتوى مناهج دراسية وتعديالتها املستمرة والتي سوف تستمر. اآلن

التكلفة؟ أليس من الجدير لو صرفت هذه املبالغ بتعديلها العام املقبل... فمن سيتحمل هذه  سيبدؤوناملناهج 

على ترميم املدارس وإنشائها، والسؤال الجدي هنا: هل تحتاج املناهج إلى تغيير في الظروف الحالية؟ وهل أولوياتنا 

 اآلن هي تغيير املناهج؟

 جب أن تكون إن من يريد أن يغير املناهج ال يجب عليه فقط أن يغير محتوى املناهج الدراسية، وإنما ي

: معايير مرتبطة باملتعلمين، معايير مرتبطة باملعلمين 
ً
هناك معايير لجميع مكونات العملية التربوية، مثال
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 ، كمكاتب، كمخابر؟ هل لدينا شابكةكمبان  واملدرسين، معايير مرتبطة باإلمكانات املادية... هل مدارسنا مجهزة 

 إلكترونية وكهرباء في املدارس؟

موعة من املعايير، من يريد أن يطور املنظومة التربوية ال يكتفي بتغيير محتوى الكتب إذن، هناك مج

 املدرسية. وكذلك من يريد أن يحقق أهداف الجودة في التعليم يجب عليه أن يراعي جميع املدخالت واملخرجات.

فة ر تنبثق من فلسإن تأليف املناهج وصناعة العقول ال تتم بعجالة وال بد من التأكد من مجموعة معايي

تربوية واضحة. ومن املعايير الواجب االهتمام بها، والسؤال هنا هل حققت الوزارة أو يمكن أن تحقق أو يوجد 

دراسات عن هذه املواضيع؟ هل يحقق املنهاج الدراس ي املخرجات املرجوة منه؟ هل يعمل املنهاج على املتعلم 

ف العمل؟ كل ذلك ال يوجد لدينا دراسات بشأنه... هل يمكن ومواصلة الدراسة في الجامعة واالنخراط في ص

باألبحاث؟ هل تعكس أهداف املنهاج التطلعات الوطنية والقومية؟  مدعومالتأكد من أن محتوى املنهاج املدرس ي 

هل يكفي في تدريس القيم الوطنية والدينية واألخالقية تناولها كشعارات؟ إلى أي حد يخلو محتوى املنهاج 

س ي من الغموض والعيوب في طريقة العرض واإلخراج؟ إضافة إلى التلوث البصري الذي أحدثته بعض الدرا

الكتب املدرسية. وهذه العيوب البادية للعيان من شأنها إضعاف قدرة أي منهاج على تحقيق أهدافه، األمر الذي 

 في الهجمة غير املسبوقة التي نالت من هيبة واحترام وزارة التر 
ً
الفي بية، وال نعرف حقيقة كيف سيتم تكان سببا

 هذا ال يعني االطالع على املنهاج بشكل هادئ 
ً
تأثيراتها وانعكاساتها السلبية على عمل الوزارة واملركز. وطبعا

 عن الشباب والشتائم.
ً
 وموضوعي وتقييمه بعيدا

: البعض يقول إن هذا املنهاج )السابق والحالي( ال يراعي م هامةهناك نقطة 
ً
وضوع التعلم الذاتي وال جدا

 خصوصية في املرحلة االبتدائية خا
ً
 صة في اللغة العربية والرياضيات.الفروق الفردية. صرنا نشهد دروسا

وهناك نقطة أخرى، لدى وزارة التربية مركز التقويم والقياس التربوي... ملاذا ال يتدخل في تغيير أساليب 

 الحفظ تلقينية؟التقويم؟ أين دوره؟ ملاذا مازالت أساليب 

 بعض االستنتاجات:
ً
 للمعايير،نحن استوردنا  وأخيرا

ً
ولم نستطع أن نفي بمتطلباته، وهذه  مدخال

 مشكلة... استيراد معايير ذات طابع عالمي ال يعني أننا أصبحنا عامليين.

أو  ةيديولوجي أن تقدم نتاجات إبداعيال تستطيع لجان التأليف بحكم تموضعها الديني والفكري واإل 

 فكرية، فهي حبيسة فكر تقليدي.

 مع عدم قدرتهم ،والسؤال الذي يجب أن نركز عليه: كيف يمكن ملوظفين رسم ووضع سياسات تربوية

 تمتد حضارته آالف السنين... ،على عكس التنوع الروحي والثقافي لشعب
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    القش أكرم د.

، في قيمة العلم، وقيمة املعلم،  تدن  منذ سنوات أصبح هناك  -
ً
وقيمة املدرسة، واآلن قيمة املناهج أيضا

مع كل هذه الضجة حول املناهج، فهل يشعر  الب الذي يدرس هذه املناهج اآلن؟أفكر ما هو شعور الط

 من العلم 
ً
الطالب بأنه يتعلم خطأ، وبالنتيجة فقد حصل تشتت وتهدم ملفهوم العلم وأركانه كلها، بدءا

 ون
ً
 وصلت األمور إلى املناهج، وبالتالي أصبح أي مجال آخر إ... فسه، للمعلم وإذالله معاشيا

ً
لخ، وحاليا

 له قيمة أفضل من العلم ومن املدرسة، ويمكن للشاب أن يلجأ إليه.

 يتركون  الطالب من( %45) هناك كان األزمة، قبل الطبيعية، الحالة في التعليم عن نتحدث ونحن -

 فكيف ،الشباب نصف نحو أي الثانوية، املرحلة في ليمهمتع يتابعون  وال اإلعدادية املرحلة في املدرسة

 مالعل فائدة ما ألبنائهم يقولون  مغاير، تصور  لديهم باألساس، وهم فاألهل، الحالة؟ هذه ومع اآلن،

 هاالنتبا يجب. خطير أمر وهذا... منها تنتفع أن تستطيع مفيدة، صنعة لتعلم اذهب خطأ؟ كله وهو

 ناقشن كيف نعرف أن منا يستلزم وهذا األمر، لهذا واملدركين واملهتمين ناملعنيي نحن سيما ال إليه،

 . املرحلة هذه نتخطى أن نستطيع وبحيث ضارة، نتائج إلى يؤدي ال بحيث ونقاربه، املوضوع

 :مستوى  من بأكثر للموضوع النظر يمكن هنا من

 نظوماتم مثل مثلها أنها على التعليم منظومة إلى بالنظر وذلك الكلي، املستوى : األول  املستوى  في -

 وهذه ،وغيرهم والتعليم والصناعة الصحة، كما تغيير، إلى وتحتاج وفاسدة، فاشلة كلها، األخرى  البلد

 ناآل  موضوعنا أن باب من إال ليس التعليم على والتركيز العام، السياق عن خارجة ليست املنظومة

 . التعليم هو

 كنل للتعليم، رؤية عن بالحديث يبدأ والذي للواقع، تشخيصنا إطار في العقبات تحديد يستلزم وهذا

 رؤية وضع املمكن غير فمن وتوجهاته، واملجتمع للتعليم للدولة الكلية الرؤية إلى النظر دون  تصح ال الرؤية هذه

 هي تهوفلسف التعليم، رؤية ألن نحن؟ نسير أين وتحديد وتوجهاته، للمجتمع الكلية الرؤية دون  التعليم عن

 .منها منبثقة باألساس

 املنظومة، خارج من إصالح إلى تحتاج وهي مجدية، تكون  لن املنظومة، داخل من اإلصالح مسألة لكن

، الصحيح وكذلك بعضه، يساند فالخلل البعض، بعضها مع ومترابطة كلية املنظومة ألن
ً
 ال أنه ييعن ما أيضا

 ووضعوا والقادة املفكرين من السوريون  خيرة جاء لو فحتى. هاحال على األجزاء باقي على واإلبقاء جزء تغيير يمكن

 ما وهذا أخرى، بلجنة ويطالبون  خاطئة، إنها فسيقولون  البشرية التنمية لجنة إلى تصل عندما فهي خطة،

  ويحصل حصل
ً
 . مرارا

  إنَّ  إذ: املجتمعي املستوى : الثاني املستوى  في -
َ
 ذلك في هامثل االجتماعية، للتنشئة أساس   مدخل   املدرسة

 السابقة، دراساتنا من معروف هو كما يحصل، ما. لخإ... واملسجد والجامعة، واإلعالم، األسرة، كمثل

 يكون  املرحلة هذه ففي األولى، الخمس السنوات في األولى، املراحل في تتكون  اإلنسان شخصية أن هو
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 لقضاياا أو عنده، األساسية عرفةامل بناء تم قد يكون  وبالتالي اإلنسان، شخصية في معرفي غرز  هناك

 شخصيته لكن عنها، التعبير العمرية املرحلة هذه في يستطيع ال الطفل أن صحيح ،(الكبرى ) األساسية

 فيماو  ،(االتجاهات) املواقف أساس هي املعرفة إن نقول  العلوم في ونحن أساسها، على ُبنيت قد تكون 

 املعارف، إلى العودة دون  الحالي السلوك أناقش أن أستطيع ال أنني يعني هذا. السلوك أساس بعد

بنى معارف فهناك تشكلت، وكيف
ُ
 .   لوكالس يأتي وبعدها املواقف، تؤخذ أساسها وعلى الصغر، منذ ت

  يحصل وما املعارف، أساس دماغه وفي يأتي املدرسة، إلى الطفل يأتي وعندما
ً
 انك إذا: اآلتي فهو الحقا

 ويتراكم اهيتلق فإنه كطفل، واإلعالم األسرة في تلقاه قد كان ما مع يتسق املدرسة في الطالب عليه يتحصل ما

 همنظومت ألن ذلك باألساس، منظومته خارج ألنها عندها، يتوقف وال يلفظها، فإنه يتسق لم إذا أما عليها،

 خالق،األ  أقصد أنا بالرياضيات، املتعلقة املعارف عن أتحدث ال هنا وأنا"  ُبنيت، قد تكون  الفكرية املعرفية

 لشارع،ا إلى الطفل يخرج فعندما ُبني، قد يكون  املعرفة أساس أن يعني ما الخ،.. االجتماعي والتفاعل والسلوك

 على ويراكم سيحتفظ أي سيحدث، األمر هذا فإن مكان، أي أو الحزب أو العمل، إلى أو املدرسة، إلى يذهب أو

 يبني وفه وبالتالي خارجها، معرفة يرى  ال فهو. معها يتفق ال ما كل من ويتخلص السابقة، معارفه مع يتفق ما

 فرنسا أو ةسوري في كان بلد أي وفي تستغرب فلن ذلك وعلى. األسس هذه على بناءً  املستقبلي وسلوكه مواقفه

نش  معارف ةنتيج أي معارف، ونتيجة مواقف نتيجة ألنه السلوك نستغرب ال أو اإلجرامي السلوك غيرها، أو
ُ
 يءأ

 ساك السلوك هذا يكون  أن يمكن املرجعية، جماعاته من املؤثر محيطه من اكتسبها مواقف ونتيجة عليها،
ً
 نا

 .منفذ يكون  أن يمكن كما لحظة، أية في يتفجر أن يمكن

 ،الدين تأثير نستغرب فلماذا وعليه بأسره، مجتمع مسألة وهي تعليم، مسألة من أعمق املسألة إذن،

، مشروع   لديه الدين ألن مستغرب، غير األمر أن أجد وهنا  نمتلك فهل نحن؟ مشروعنا أين هو والسؤال متكامل 

   مجتمع   مشروعَ 
، مشروع   لدينا ليس أنه والحقيقة متكامل؟ مشروع أي أو مدني   فراغ أي فإن لذلك مقابل 

 أو علماني، متكامل مشروع يابغ وبسبب بل فحسب، هذا ليس بملئها، الدين يقوم املوجودة الثغرات وجميع

 جاملة،وامل املحاباة باب من ليس. الديني أو الشعبوي، املشروع تحت انضوت قد الغالبية نجد غيره، أو حداثوي،

 . البديل املشروع غياب بسبب بل

  األمر هذا تحليل ولعل
ً
 تقليدية،ال األسس هو فيه الناظم تقليدي، مجتمع في أننا من ينطلق سوسيولوجيا

 اأم. مجتمعنا هو هذا املؤسسات، أو العلم أو القانون  هو فيه الناظم وليس لخ،إ.. .القبيلة العشيرة، لدين،ا

 ليشعر لإلنسان نحن قدمنا ماذا: هو هنا والسؤال املواطنة، وليس لخإ..و . واألخالق الدين فهي ضوابطه عن

 له تقول  هاب يمر التي كلها واملواقف جميعها، هايتلقا التي واملعارف كلها، يخوضها التي فالتجارب مواطن؟ بأنه

، لست أنت
ً
 حل عأستطي ال وأنا هنالك، مشكلتك وحل الفالنية، للعائلة وتنتمي فالن، ابن فالن أنت مواطنا

 شكلتكم وال بالزواج، مشكلتك وال بالعمل، مشكلتك وال بالتعليم، مشكلتك حل أستطيع ال فأنا مشاكلك،
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 ".لخإ..و . ودينك وعشيرتك، أسرتك،" بذلك تقوم أخرى  مصادر فهناك مشاكلك حل ردتأ ما وإذا. باملشاركة

 .ش يء أي نستغرب ال مقابل مشروع بغياب إذن،

 ستوى وامل فقط؛ التعليم مستوى  وليس القطاعات جميع مستوى  على األول،: مستويان لدينا وباملحصلة

 وعانن يوجد مجتمع أي ففي فيه، املوجودة لضوابطوا فيه، نعيش الذي املجتمع وطبيعة املجتمعي هو اآلخر،

 تقاليد،وال كالعادات التقليدية الضوابط لدينا يكون  وعندما. تقليدية وضوابط رسمية؛ ضوابط: الضوابط من

 أردت وإذا الرسمية، الضوابط من وغيرها واملؤسسات القانون  دور  يتراجع عندها املجتمع، تضبط التي هي

  الناظم فكون  أسسه، كافة تغيير يستلزم ذلك فإن الحديث املجتمع إلى االنتقال
ً
 تكون  أن يجب عندئذ مختلفا

  تقليدي مجتمع في القانون  تطبيق يصبح هنا من مختلفة، ضوابطه
ً
 احيةالن من متاح، وغير ممكن، غير أمرا

 .أخرى  ضوابط على مبنية وحياتهم الناس تفاعل وطبيعة العالقات، طبيعة ألن السوسيولوجية،

، ليس فاألمر التلقين على مبني مجتمعاتنا في التعليم أن نرى  عندما فإننا لذلك
ً
 التعليم ألن ذلك مستغربا

  ليس
ً
 وإذا فحسب، العلمية الشهادة على ليحصل يتعلم الطالب أن أي للطالب، االجتماعية الحياة من جزءا

  ولو دافع   والثمانينيات السبعينيات في كان
 
 دور  له يعد لم هذا فحتى الوظيفة، على للحصول  للتعليم، بسيط

 !اآلن

ها بمراحله التعليم َيُعد   لم ذن،إ
 
 ( والجامعة املدرسة) كل

ً
ل وال الطالب، حياة من جزءا  

 
، له ُيشك

ً
 شيئا

 ذإ أساسه، على بناءً  جميعها معارفه ويبني إليه يسعى آخر، ش يء هو حياته في أهمية يشكل ما أن بحسبان

  واملدرسة العلم يصبح عندما أما ومعيشته، حياته وفي سلوكه في ينفعه بما ويةق معارف عنده سيكون 
ً
 جزءا

 املناهج ومقاربة مناقشة يمكن وعندئذ. تأثير له سيكون  فقط وعندها عندها، املجتمع في الفرد حياة من

 . سلوكه وهذا املجتمع هو فهذا اآلن أما التعليمية،

 أو الراعي أو األب ليس وهو وظيفة، له فاملدير تقليدي، سهأسا الذي املجتمع هذا من جزء والدولة

 اسهأس التقليدي املجتمع في التعامل أن فكما تقليدي، مجتمع في ألنها مؤسسات، ليست هذه ولكن غيره،

 الحالي املجتمع طبيعة مع منسجم وهذا. هنا األمر كذلك منزل، كالمه أن بحسبان األب مع التعامل

،
ً
 يف يعني ما. مشكالت ذلك عن وستتمخض خلل، هناك سيكون  عندها كذلك األمر يكن مل وإذا سوسيولوجيا

 تمكين لاألق على أو حديث، مجتمع إلى لينتقل املجتمع أسس تغيير من بد فال التغيير أردنا ما إذا أنه املحصلة

 س ذكرناه ما هي وضوابطها تقليدية، مجتمعات في زلنا ما نحن" الحديثة، املرحلة إلى لينتقل املجتمع
ً
 الدين، ابقا

  وليس فقط، سوسيولوجي تحليل هو التحليل وهذا" وغيرهم واألسرة
ً
  تحليال

ً
 .  سياسيا

 بحدوث الإ املأمولة الحالة إلى املجتمع وتنقل تغير أن تستطيع لن فهي للمناهج، بالنسبة األمر وكذلك

 هال يكون  فلن املناهج بأحدث اآلن جيء لو فحتى أسلفنا، كما املنظومة، خارج أو الصندوق، خارج ومن تغيير

 طبيعة مع منسجمة تكون  أن ينبغي األدوات ولكن التغيير، أدوات هما والقانون  التعليم أن رغم التغيير، في دور 

 .له قيمة ال تقليدي مجتمع في فالقانون  املجتمع، ونمط
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 يرالتغي في موضوعية استحالة االجتماعية، العلوم بحسب وهذا لدينا، كان إذا: الثالث املستوى  أما -

 لها،وعم املنظومة طبيعة تحسين أو اإلصالح تسمية تحت يندرج ما إلى نلجأ أن ينبغي عندا الجذري،

 لىع نعمل ولكننا لخللها، وعينا مع املنظومة طبيعة وتحسين اآلن، عنه ونتحدث به نفكر ما وهذا

 :اآلتي وفق وذلك تحسينها

 الواقع، تشخيص  
ً
 التعليم في لدينا إذ مباشر، بشكل التعليم عن نتحدث ونحن تحديدا

 هذهل كان وقد الجامعية، واملرحلة الثانوية، واملرحلة اإلعدادية، واملرحلة االبتدائية، املرحلة

 اسيةاألس املبادئ الطالب تعليم االبتدائية املرحلة تعني حيث مقصودة، دالالت التسميات

 املعارف ىعل التركيز مع له، واملعرفة التراث ونقل الفرد هذا لربط املوضوعية العلمية للمعرفة

 مهام لتأدية للمجتمع الطالب إعداد فيتم اإلعدادية املرحلة في أما األساسية، واملعلومات

 .وغيرها الثانوية املرحلة في وهكذا مختلفة،

 بل منهاج، كل في فقط وأفقي شاقولي تناسق هناك يكون  أن على ليس نعمل أن ينبغي وهنا 

 إلى نعود أن أي املنظومة، أو نفسه التعليم ضمن داخلي وتماسك تناسق هناك يكون  أن

  كالفيزياء األساسية، العلوم
ً
  لها ونضع  مثال

ً
  منهاجا

ً
 الثالث وحتى األول  الصف من متسقا

  ليكون  الثانوي 
ً
  كتابا

ً
  نضع وهكذا الفيزياء، في مرجعيا

ً
 ميعها،ج األساسية للعلوم مرجعية كتبا

 آخر إلى نصل حتى وهكذا الصف بحسب متدرجة علمية كتب إلى بعد ما في يتحول  ذاوه

  نعمل وأن املناهج، الداخلي االتساق نحقق لكي وذلك صف،
ً
 جاملناه هذه تكون  أن  على أيضا

  ومتسقة بل فقط، العلمية ليس األخرى، املناهج بقية مع متناسقة
ً
 العلوم مع أيضا

 الاملث ضمن الجانب ذاك من بأمثلة نؤلفه املنهاج بتأليف نقوم عندما بحيث اإلنسانية،

 .بينها ما في للعلوم الداخلي االتساق نحقق وبحيث العلمي، وهو األساس

 يف الفيزياء وعلم فرنسا في الفيزياء علم أن يعني ما للواقع، ننظر أن يجب اإلعدادية وفي 

 ناسبتت أن ينبغي سورية في داديةاإلع فالدراسة مختلفة، اإلعدادية ولكن متطابقان، سورية

  ينبغي ولكن األساسية، العلوم الطالب نعطي أننا صحيح السوري، املجتمع مع
ً
 عدهن أن أيضا

 الحياة في وليدخل العمل، سوق  في ليدخل فيها، يوجد التي البيئة ضمن معين ملجال

 . لخإ.. و . االجتماعية

  التعليم يكون  أن يمكن
ً
 فكرنا وإذا التنمية، حامل وهو أساس، أمر وهذا نا،مجتمع في للتنمية مدخال

 ندخل نأ أردنا إذا بمعنى التغيير، عملية ضمن وليس اإلصالحية، العملية ضمن التعليم يكون  الطريقة، بهذه

  يكون  أن للتعليم يمكن فكيف التنمية إلى
ً
  أو أساسا

ً
 إعداد إطار اإلطار؟ هذا في جميعها للقطاعات حامال

 هذا يؤخذ وأن مجتمعنا، هو وهذا. واقعنا فهذا الواقع، عن منفصلين نكون  أال أتمنى فأنا نحلل ماوعند. املناهج

  تكن لم واإلرادة التغيير، إدارة نملك كنا إذا هذا. الحسبان في األمر
ً
 .املثقفين عند يوما
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ً
  يكن لم إذا الدين، مع القطع أن على التأكيد أود أخيرا

ً
  قطعا

ً
 قطعال جدوى  عدم عنىبم يفيد، ال فهو كليا

 كل أن ينح في الدينية، والتربية الدين مع التعليم في أقطع أن أستطيع ال فأنا آخر، مجال في واإلبقاء مجال في

 بشكل نقطع أن فإما وعليه. قيمة أو جدوى  بال املقاطعة تصبح الحالة هذه ففي ديني، مصدرها وقوانيني أحوالي

  نمنع، أن ال املجال، ونتيح تنوعها، عن تبحث األفراد جعلون متنوع ش يء كل نقطع"  بمعنى كامل
ً
 ندماع فمثال

 األقل على بل ال يفكروا، أو يصلوا أن من الناس سنحرم أننا ذلك معنى فليس الدينية التربية سنلغي إننا: نقول 

 املهامب مؤسسة كل تقوم أن بمعنى لخ،إ..و . طبيعته تلك والجامع ووظيفتها، طبيعتها هي هذه املدرسة هذه أن

  املدرسة تكون  أن ال بها، املنوطة
ً
  جامعا

ً
  وسياسة وإعالما

ً
 .ش يء وكل وحزبا

 

    حالوة أبو كريم د.

في كل مرة نجتمع بها في هذه القاعة أو سواها ونناقش قضايا علمية وتنموية وغيرها، أشعر كم نحتاج 

الحظ ربما )فأنا أرى أن ما يعده البعض من اليوم في سورية إلى فتح حوار موسع وفي كل القضايا، ومن حسن 

سوء الحظ ربما هو من حسن الحظ( أن تتفجر اليوم قضية املناهج على املستوى الشعبوي ومواقع التواصل 

 
ً
 ليجعلنا نعترف أن هناك مشكلة، إذ  االجتماعي مثيرة

ً
 مباشرا

ً
دون  نهإهذه الضجة الكبيرة، ليكون ذلك عامال

.ال يمكننا أن نصيغ أي تصور لتجاوز املشكالت، وذهذا االعتراف باملشكلة 
ً
 لك دون الدخول في تفاصيله أبدا

أعتقد أنه في املستوى األول لتفكيرنا باملناهج، هو ينوس بين قطبين بين أن هذه القضية تهم النخب 

الخطر  أيي فمنواملفكرين واملثقفين وقادة املجتمع، ومن يملك رؤى عامة والخبراء، أم أنها قضية شعبوية، وبر 

ومن غير املجدي أخذها باالتجاه الشعبوي، ألنه، في الحقيقة، فنحن بحاجة إلى وقت لكي نفتش عن حلول، 

والتي هي غير متاحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي لن ترض ي الجميع، كما أنها تعمق االنقسام واملشكلة أكثر 

ول بأن هذه مهمة وطنية عامة، ويجب أن يتنطح لها بالدرجة مما تحلها من جهة ثالثة، وبالتالي أنا أميل ألن أق

 "كل يدلي بدلوه"، ألنه اليوم ليس بمقدور أحد األولى كبار املفكرين، واملثقفين، والنخب من كل التخصصات و

 التفكير في تشكي
ً
 لمنا أن يكون مثل ابن سينا موسوعي املعرفة ويلتقط كل الظواهر ويعبر عنها، فمن املفيد فعال

 لجنة وطنية عليا، وهي وحدها القادرة على اإلجابة عن أسئلتنا اآلتية:

 ماهي فلسفة التربية في سورية؟ -

 ما أهداف السياسة التعليمية في سورية؟ -

والحقيقة أن املوظف غير قادر على اإلجابة عن هذه األسئلة فهي ليست من صالحيته، كما أنها ليست 

أنه عندما نحدد الرؤى واألهداف األساسية يصبح من الناحية اإلجرائية من خبراته، وال من إمكاناته، كما 

 االنتقال أسهل إلى الخطوة الثانية.
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 من قبيل ما هي الهوية التي نرغب أن نبنيها لإلنسان السوري اليوم أو في  -
ً
وبالتالي فهناك أسئلة أيضا

 املستقبل؟  وبمعنى آخر ما هي هوية السوري املوجودة أو املأمولة؟ 

ل املسألة في تعقيدات أكبر، وكأن املسألة ليس لها حل، والحقيقة فهي قابلة  أعتقد أنه ينبغي أال ندخ 

للحل، ولكن بعد أن تتضح الرؤى العامة، وبالتدريج ننتقل بعدها في الحل خطوة تلو األخرى. وأعتقد أنه فيما 

ر، والذي يتعلق باألسئلة اآلتية: كيف وملاذا لو تم حل هذه املشكلة، عندها يمكننا االنتقال إلى املستوى اآلخ

 نطور املناهج التعليمية؟ 

وعن السؤال حول ملاذا نطور املناهج، فثمة كم كبير من األسباب منها ما يتعلق بتغير املعارف والعلوم، 

 تغير املطلوب من مقررات التعليم، ألن التعليم اليوم التلقيني والتقليدي لم يعد 
ً
 مجديومنها أيضا

ً
ال في بناء  ا

شخصية اإلنسان، وال في توسيع ملكاته الفكرية ومقدراته، وال هو بقادر على تلبية حاجات السوق، إذ ال بد من 

 
ُ
 ربط التعليم بالتنمية، فأنا أ

 
، واليوم، كما هو معروف، هامةم وأنتظر من التعليم أن يكون قاطرة تنموية َعل 

 امةهقنيات التي تربط بين التقدم االجتماعي وبين مخرجات التعليم اقتصاد املعرفة ومجتمع املعرفة، وكل الت

، حتى في املعنى االقتصادي، حيث تقول اإلحصاءات اليوم 
ً
ن فائض القيمة الذي يأتي من الذكاء اإلنساني إجدا

، وال يجوز أن نتنا
ً
ش اليوم قأعلى بكثير من فائض القيمة الذي يأتي من املوارد الطبيعية، فاألمر أصبح محسوما

في مسألة من مثل هل نعمل في الزراعة التقليدية أم في بناء اإلنسان؟ ورغم أني لست ضد الزراعة التقليدية، 

لكن يجب العمل على بناء اإلنسان، ألن هذا ما جعل البلدان املتقدمة تصل إلى ما وصلت إليه من تطور، كما 

 بيننا وبين 
ً
 ونوعيا

ً
 حاسما

ً
 اآلخرين.أنه هو الذي شكل فارقا

ا م واآلن إذا كنا اتفقنا على تلك األسس، فسيصبح من األسهل أكثر فأكثر أن ننتقل إلى اإلجرائيات. وفي

يتعلق باإلجرائيات فسأتحدث في مقدمة فقط عن تجربتنا املتواضعة في تحليل مضامين التعليم ... التعليم 

ن ن املسألة ليست سهلة من جهة، ويكتنفها الكثير مالجامعي والتعليم التربوي في املدارس، وقد بينت التجربة أ

التعقيدات من جهة أخرى، وعلى سبيل املثال في أثناء تحليلنا ملناهج التعليم العالي، وكيف تنظر إلى قضايا املرأة 

والسكان والشباب، وإحدى تقنيات القياس كان كم عدد تكرارات مفردة املرأة والقضايا املتصلة باملرأة في هذه 

ملناهج، وقد أظهرت النتائج أن كلية الشريعة وكلية الحقوق كانتا أكثر الكليات عناية بهذه القضايا، لكن شتان ا

 تم تناول 
ً
ما بين طريقة ورود قضايا املرأة في مناهج الشريعة، وبين هذه القضايا في الحقوق، صحيح أنه كميا

، ولكن أنا كمحلل 
ً
لو أني أكتفي بالتكرار الكمي فقط، لوصلت إلى نتيجة موضوع املرأة في كلية الشريعة كثيرا

مفادها أن كلية الشريعة قد حققت الهدف وأكثر، وأما عن كيفية تعبير مناهج الشريعة عن قضايا املرأة، 

 فالحقيقة أنها سلبية ومحافظة ومتخلفة وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية.

 متحفظة أن املجتمع السور  على صالح أنا أوافق األستاذ نبيل -
ً
ي، وككل مجتمعات الشرق عموما

 إن أحسنا التفكير فيه، لكن ذلك يتطلب أن يكون لدينا 
ً
جي هدف استراتيومتدينة، وهذا ليس عيبا

 بأال نكرس هذه النزعة.
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نحن اليوم في عالم، شئنا أم أبينا، مفتوح ومتكامل ومتبادل التأثير، وبالتالي بإمكاننا أن نستفيد من  -

ث في عالم اليوم من أجل أن يكون هدفنا األبعد هو تفكيك هذه النزعة املحافظة في الكثير مما يحد

، أما كيف نعمل على تفكيكها فهذا أمر يطول شرحه.
ً
 فشيئا

ً
 الحياة شيئا

نتوبالنسبة ملناهج التربية الدينية في املدارس، والعمل األخير الذي قمنا به في املركز، فقد  - لنا أن  بي 

لدينية اإلسالمية التي كانت تدرس من الصف الثالث وحتى الصف الثالث الثانوي، لها مناهج التربية ا

ما لها وعليها ما عليها، مثلها في ذلك مثل املناهج األخرى فيها نقاط ضعف، كما فيها نقاط قوة وتحتاج 

ي ا فكم مرة قمن :إلى إعادة نظر وتقويم حقيقي، ولكن هل يستطيع أحد أن يجيبني على سؤال مفاده

 ال بد لنا 
ً
سورية بعمل تقويم للمناهج، وتم األخذ بنتائج التقييم أو التقويم؟ فالتقويم ليكون مجديا

من متابعة نتائجه، ذلك ملعرفة مشكالتنا والعمل على حلها، وهنا نستطيع تلمس الحل خطوة فخطوة، 

 أما إذا بقينا في إطار التفاصيل فهي ال تنتهي.

 

    حمد نصافإ د.

  الدائر النقاش أنَّ  أعتقد
ً
 تربوية فلسفة إلى افتقارنا عن واضح بشكل أفصح املناهج، حول  مؤخرا

 طالق،االن ونقطة األساس حجر هي هنا التربية فلسفة املواطنة، الدولة، دولة فلسفة مع ومنسجمة من مستمدة

م ومتى؟ وكيف ما نريد إلى نصل وكيف نريد؟ ماذا :منها أسئلة عدة على تجيب أن عليها يتوجب إذ  صلناما و  نقي 

 ملطلوبةا واملخرجات بالسياسات بل وعناصرها؛ التعليمية العملية بمحتوى  فقط ال تتعلق هنا واإلجابات إليه؟

  وطنه إلى املنتمي واملهارات للمعارف املمتلك املواطن لبناء
ً
؛ قوال

ً
 فسهن بالقدر العناية يتطلب وهذا وفعال

، وربما ذلك، بما في توافرها الواجب والشروط ذلك لتحقيق الالزمة بالوسائل
ً
 املعلم نتكوي بشروط العناية أوال

  وحصانته
ً
، ماديا

ً
ا عن فضال ومعنوي    االمتحانات وأنظمة التحتية والبنية التربوية اإلدارة ًً

ً
 مع جنب إلى جنبا

 وكيف؟ ومتى؟ وتطويرها املناهج محتوى  مسألة

 
ً
 إن لقول ا يمكننا املناهج، تأليف لجان في منا العديد خبرها التي واملريرة املحبطة التجارب على تأسيسا

 بكيفية االهتمام تستوجب املناهج تأليف عملية
ً
  ونجاح، بدقة العملية إدارة أوال

ً
 إلشرافا لجنة اختيار من بدءا

 هدافواأل  املبادئ تضع (الوزارة من ليسوا أي) مستقلة  نخبة أكاديميين يشكلون  من تتألف أن ينبغي التي

 املنهاج وضوعاتم بين االتساق بما يحقق واملهارية، املعرفية االحتياجات يلبي بشكل املطلوبة واملفردات واملعايير

، الواحد املنهاج مراحل بين التكامل يحقق كما املختلفة، وحقوله
ً
  مدةاملعت املعايير يراعي على أن تعليميا

ً
. عامليا

، املناهج مؤلفي دور  ويأتي
ً
  موه الحقا

ً
 و  اختيارهم يتم املادة، مدرس ي أفضل من نخبة يكونوا أن يجب أيضا

ً
 فقا

 وليس الدول، من العديد يفعل كما مسابقات بموجب ذلك يكون  أن األفضل ومن دقيقة موضوعية ملعايير

 يةثان افاإلشر  لجنة دور  تلفزيوني! يأتي لقاء في املناهج تطوير مركز مدير صرح كما( يرغب ملن) الطلب بموجب

 يجب لتيا املجزية املكافآت مسألة تغيب أن ال ينبغي وهنا. واملحتوى  الشكل حيث من التأليف ومراجعة لتدقيق
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مين، املؤلفين إلى منها األكبر الجزء يذهب بحيث التأليف، لعملية ترصد أن  
 في اإلدارية لاملفاص إلى وليس واملقي 

 .عادة يحدث كما الوزارة،

 مواكبة على ومؤشر عافية دليل وهو ومستمرة دائمة عملية يكون  أن يجب املناهج تطوير أن صحيح

 كل ليس،ف الصعيد هذا على ما يحصل يكتنف الذي اللبس إلى ننتبه أن يجب لكننا والفكري، العلمي التقدم

 لعمليةا هذهف للمناهج، تغيير عملية من أكثر في الحظناه ما هذا ،ولعل األفضل نحو لها تطوير هو للمناهج تغيير

 اجاتباحتي املرتبطة املوجبة األسباب إلى يفتقر ميكانيكي، دوري عمل مجرد إلى االنزالق من تحاذر أن يجب

 التي فالظرو  ظل في اآلن، ملحة مسألة التواتر بهذا املناهج تغيير هل هنا األصعب السؤال ولعل.. وطنية تغيير

 ارةاإلش حتى أو سورية على الحرب مؤامرة أبعاد توضيح دصعي على الجديدة املناهج قدمت وماذا البالد بها تمر

 .إليها

  ليمية،التع منظومتنا في اإلنسانية العلوم بمحنة تتعلق األهمية في غاية بمسألة ما تقدم كل يرتبط
ً
 نظرا

 وعدم اتساق دموع ضعف بمؤشرات املحنة هذه تتجلى املفقودة؛ التربوية بالفلسفة واملتواشج الوثيق الرتباطها

 فاهيمهام تعين وعدم املفرطة إلنشائيتها الطالب مدارك عن األبعد تكون  الوطنية التربية كتب ،تكاد وضوح

 يكاد وملاذا ةالوطني التربية في كتاب له وال يكون  الدينية للتربية كتاب األول  للصف يكون  ملاذا ،ثم ومفرداتها

  التاريخ يكون 
ً
  مختزال

ً
 ملاذا القديم ةسوري تاريخ تناول  يتم عندما وحتى ، فقط نيدي ببعد إسالمي تاريخ إلى تقريبا

  يبدو ليكاد حتى مبتسر بشكل يقدم
ً
  أو غريبا

ً
 هو عكسال إن تقول: التاريخية الوقائع أن مع املنطقة على دخيال

ما  لك أن اإلسالمية التربية كتب تعلمه الذي وهو هذا القديم تاريخه مع الطالب سيتعامل وكيف ، الصحيح

 ؟(وجاهلي وثني) هو اإلسالم  قبل

 الذي لقاملط الثابت النص يعتمد الذي الدين تدريس من الطالب عقل في ينشأ تناقض األمر بهذا يرتبط

 .واحد فضاء في يتجاورا أن ال يجوز  مساران إنهما. .. باستمرار املتغير العلم تدريسه وبين ال يتغير

ء على عود     كشف والذي جاملناه حول  الدائر النقاش في َبد 
ً
 ال تكفي، وحدها الجيدة النوايا أن عن أيضا

 انينالفن بأعمال النشء أعرف أن الجيد من غايتها، مع ومنسجم معها متوافق تنفيذ بفعل تتعين أن يجب بل

 أ الجيد ومن الكتاب؛ ملوضوع  املالئمة اللوحة اختيار على أحرص أن يجب لكن التشكيليين، السوريين
ً
 أن يضا

 بالطريقة وليس جذابة فنية بطريقة تقدم أن يجب إنما التاريخية، الشخصيات  صور  تقديم  ىعل أحرص

 أ الجيد بها، ومن خرجت التي واملرعبة املنفرة
ً
 صةبالق ليس لكن  الجنس ي؛ التحرش قضية من أحذره أن يضا

 شعبيال التراث الطالب أعلم أن الجيد ومن ؛ منها املتوخاة النتيجة ال تعطي والتي املناهج في الواردة املبهمة

 .التراث ذلك عن دقيق بشكل املعبرة األهازيج أختار أن بشرط املتنوع

 قبل من ارصده تم التي األخطاء بعض تصحيح التربية عبر لوزارة السريعة باالستجابة التنويه البد من

 مفاصل يف املستتر الخلل نوع والتسويغ التبرير محاوالت عن النظر بغض للمراجعة لجان وتشكيل املواطنين،

 املذكورة  االستجابة ، عاديون  مواطنون  وكشفها متخصصة لجان عنها غفلت أخطاء، عنه نجمت الذي العمل
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 في  ينيةالد املسألة وبحساسية العددية باألكثرية االستقواء ردودها في الوزارة محاولة منها عديدة هنات اعترتها

 أو بمقرر األخالق الدينية التربية مقرر  استبدال مطلب حول  استفتاء جراءإل  دعوتها عبر وذلك الجمعي، الوعي

 اةوقن السعودية من بإيعاز كانت املناهج مشكلة إثارة بأن اإليهام الوزارة مسؤولو تعمد كما ديان؛األ  تاريخ

  القضية، هذه قارب من لكل صريح اتهام وهذا العربية
ً
 صحيح غير ساسأ إلى الستناده  باطل اتهام أنه عن فضال

 تدحرجتو  تفاعلت بعدما الفضائية القنوات وتلقفتها التواصل وسائل على سوريون  مواطنون  أثارها فاملشكلة

 .الثلج ككرة

 
ً
 ملهاع تأثير لىإ بالنظر كثرأ يكن لم إن الدفاع وزارة بأهمية هي التربية وزارة إن القول  من بد ال ...أخيرا

 ال التي اس يالسي اإلسالم تيارات أهميتها يدرك من وأكثر .برمته البالد تقبلمس على وبالتالي ،اإلنسان بناء في

 ةحاضر  ماتزال عقود عدة قبل األردن في املسلمين اإلخوان تجربة) أخرى  وزرات عدة حتى أو وزارة بأي تقايضها

 نيات،الخمسي في نالبرملا لىإ وصلوا عندما املسلمين اإلخوان مع السورية التجربة هنا تحضر األذهان، كما في

 التربية بمادة واستبداله آنذاك يدرس كان الذي األخالق مقرر  حذف مقابل وزارة بأية املطالبة عن تخلوا إذ

  تأخرنا قد أال نكون  أرجوه ما كل ونبدأ؟ العبرة نأخذ فهل. أرادوا( ما لهم وكان الدينية
ً
 !كثيرا

 

ّوِح لبانة. د     مشـ

ألبعاد: بعد معرفي يبني لدى املتلقي منظومة معرفية أساسية؛ وبعد للمناهج التربوية هدف ثالثي ا -

ز مبادئ األخالق واالنتماء الوطني خ في نفسه مجموعة قيم تعز   
إضافة  ،تربوي يزرع لدى املتلقي ويرس 

إلى بعد مهاراتي جوهره إكساب الطالب مهارات أساسية في التفكير النقدي والتحليل والتركيب، وحسن 

 لخ.إلتعبير، والعمل ضمن فريق...االتواصل و 

 إلى رؤية واضحة، وفلسفة عميقة، وبناًء على  إنومن نافل القول  -
ً
 استنادا

 
عد  إال

ُ
املناهج التربوية ال ت

دة. وهذا ما  دون شك لواضعي املناهج  توافر أهداف قريبة وبعيدة املدى، ومبادئ ومعايير وطنية محد 

والشارع على حد سواء. كذلك فإن العودة إلى تلك املعايير  الجديدة التي أثارت ضجة لدى النخبة

ن أن في تطبيقها   الوطنية بي 
ً
 واضحا

ً
 ا، عن تسر ع في اإلنجاز، وانعدام خبرة، هذا إذا استبعدنخلال

 كان السبب، فإن النتيجة أتت على غير ما يفترض في مناهج وطن احتمال سوء النية لدى البعض. 
ً
وأيا

 ن وتأسيس أجيال تكون بحق الرافعة األهم في عملية البناء والتنمية. يسعى لبناء اإلنسا

ا أن فيها في الشق  - لكن  املعايير الوطنية بحد  ذاتها تعاني من مشكالت بنيوية ال بد  من معالجتها. كم 

ي خالديني من التطر ف الش يء غير القليل، وهذا ال يجوز التغاض ي عنه؛ فما هكذا تبنى دولة العوملة والتآ

نات الوطن.  
 واحترام كل  مكو 

ن استمرارية تطور  - ومن أهم مقومات النجاح في املناهج التربوية أن تكون متكاملة متناسقة، تؤم 

املعرفة، وال توقع الفكر في التخبط املعرفي أو القيمي؛ فال يجوز أن ترد معلومة هنا تنقضها معلومة 
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 أن  هناك، كي ال يلتبس األمر على املتلقي وال يقع
ً
 فيسية الفكرية والنف التأثيراتعقله في حيرة. علما

 عن النقص أو الخلل املعرفي، يمكن لذلك أن يؤدي إلى  ،الطالب
ً
يمكن أن تكون سيئة للغاية، ففضال

اإلرباك الفكري، وفقدان الثقة باملادة العلمية، وفقدان احترام الكتاب واملعلم واستهتاره بهما، وما 

 نة على سلوكيات الطالب ومستقبله.لذلك من تبعات ممك

 أم  -
ً
؛ فكل ما يرد في املنهاج، معلومة كانت أم مثاال

ً
كما ال يجوز سرد األمثلة أو إدراج األنشطة اعتباطا

 كما الذهب في امليزان، وأال يرد 
ً
 موزونا

ً
 بدراية، محسوبا

ً
، يجب أن يكون منتقى بعناية، مدروسا

ً
نشاطا

 ث الفكر من إيحاءات س
امة.ما يلو   مسبقة هد 

ً
خ أفكارا  

 لبية ترس 

صحيح أن املناهج التربوية القديمة كان فيها الكثير من الحشو وإغراق الطالب بمعلومات كثيفة تفتقر  -

ة لم تكن في كمية املعلومات، بل كمنت في أساليب التقويم، 
 
ل  إلى حسن الربط والعرض، لكن الع 

ً
أحيانا

والتي تجبر الطالب على حفظ ما في املنهاج عن ظهر قلب. وبالتالي،  ستردادية املتبعة فيها،والطريقة اال 

ب لتغدو أقرب إلى الكراسات، هزيلة الشكل واملحتوى، ال يحل  تفإن اختزال املناهج إلى درجة مسخ الك

. ؛املشكلة األساسية
ً
 بل يزيدها تفاقما

مات التي يجب أن ننطلق منها في العلمية التربوية: ليس هن -
 
اك كتاب س يء، بل هناك مدر س من املسل

 س يء. وبالتالي، فإن تأهيل املدر سين وتدريبهم على حسن تطبيق املنهاج من أهم عوامل النجاح.

مناهج جيدة ومدرسين مؤهلين؛ فتلك ليست سوى بعض من  توافر ال يكفي لنجاح العملية التربوية  -

نات املنظومة التربوية التي تتكامل فيها عدة عناصر وظر   
وف موضوعية، منها: األساليب، وأعداد مكو 

الطالب في الصف، وأعداد املدرسين، ومهاراتهم العلمية والتربوية، والقوانين واألنظمة التي تضمن آلية 

 وعدد الساعات الدرسية.... والقوانين الناظمة للعمل... املستمر.تأهيلهم وتدخلهم في منظومة التعليم 

مهم املستمر مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وتتطلب تأطيرها ضمن إن  تأمين تأهيل املعلمين وتعلي -

 قوانين ناظمة.

ال يجوز االستمرار في االعتماد على التجربة والخطأ في وضع املناهج، بل ال بد من بنائها على أساس  -

 لفلسفة الدولة ولألس
ً
 سمتين من الرؤى واألهداف واملعايير الوطنية املدروسة بعناية فائقة، تبعا

 القيمة والفكرية التي تبنى عليها.

 أن تنهض إال بقانون يؤطرها وينظم عملها، وإعالم يدعمها، وبحث  -
ً
ال يمكن للعملية التربوية عموما

ح مسارها.  
 علمي يؤسس لها ويصح 
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 قبل ما العام التعليم ملناهج الوطنية املعايير بناء نقد: سبرإ علي .د

    الجامعي

 للتربية، إذ ارتأى أنه ال 7334املطورة عام انطلق مشروع املناهج 
ً
، عندما كان الدكتور علي سعد وزيرا

بد  من إلغاء املناهج القديمة، ووضع خطة لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي من مرحلة رياض 

ساس همية؛ إال على أاألطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية، وال يمكن أن تتحقق هذه املهمة الخطيرة والفائقة األ 

د وزير التربية األسبق )د.
َّ
ها مع وثائق التأليف املتممة لها. وأك  

 
 وضع وثيقة املعايير الوطنية للمراحل الدراسية كل

 ،
ً
، وجامعة دمشق خاصة

ً
عتمد؛ إال بعد تحكيمها من الجامعات السورية عامة

ُ
علي سعد( أنَّ هذه الوثائق لم ت

ربية، مثل: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو(، واملنظمة وعرضها على منظمات دولية وع

اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )األيسيسكو(، واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األليكسو(. ووعد 

 إليها تأ
ً
، سيبدأ استنادا

ً
ا قة ليف الكتب املدرسية عن طريق مسابالوزير األسبق أنه بعد إقرار هذه الوثائق وطني 

 لطبيعة املقرر، وسيعقب ذلك إعداد دليل املدرس ودليل الطالب، لتشمل 
ً
ة ودولية، ذلك وفقا وطنية وقومي 

!
ً
 1هذه العملية الصفوف كافة

هين األوائل التابعي  نوقد اضطلعت مديرية التوجيه في وزارة التربية بهذه املهمة، وتم تأليف فريق من املوج 

لب منه أن تتكون لجنة التأليف التي ُيشرف 
ُ
ه أول ط جنة  تأليف موج 

ُ
  ل

لهذه املديرية نفسها، فكان على رأس  كل 

هين اختصاصيين ُمستقدمين من املحافظات ومعلمين أو مدرسين من ذوي الخبرة وأعضاء هيئة   
عليها من موج 

 ومن األقسام العلمية في 
ً
، وقد استمرت العملية تدريسية من كلية التربية خصوصا

ً
الجامعات السورية عموما

حدث املركز الوطني لتطوير املناهج التربوية باملرسوم التشريعي رقم 
ُ
، 7300للعام  0على هذا املنوال إلى أن أ

فانتقلت الصالحيات على نحو تدريجي  شديد البطء وعلى امتداد سنوات من مديرية التوجيه إلى املركز الوطني 

  منهما في عملية تطوير املناهج، وانتهى لتطوير امل
ناهج، ودخلت املؤسستان في إشكاليات تتعلق بطبيعة دور كل 

األمر بأن حمل املركز الوطني إرث عملية تطوير املناهج التي كان ملديرية التوجيه قصب السبق فيها، وما تزال 

اس هذا،اللجان املتخصصة تعمل إلى  ة للتالميذ والطالب، وقد وجد أي وزير تربية وتقدم الكتب املدرسي يوم النَّ

. جاء بعد د.
ً
ا  علي سعد أنه ملزم باستئناف هذا املشروع الضخم؛ لكن دون إعادة النظر فيه جوهري 

  املداخلة:تحاول هذه 
ً
غات تطوير املناهج في التعليم العام ما قبل الجامعي؛  ،أوال تبيان ضعف مسو 

 
ً
 يت ،وثانيا

ً
ا  نقدي 

ً
 تقدم تحليال

ً
ة للتعليم العام ما قبل الجامعي؛ وثالثا  ،ناول األساس النظري  ملشروع املعايير الوطني 

 تستقص ي األهداف العامة للمناهج 
ً
تحاول إظهار حقيقة مرتكزات بناء مناهج التعليم العام وأسسه؛ ورابعا

ينبغي االنتباه و  ة الدينية اإلسالمية.التربوية في التعليم العام ما قبل الجامعي، وتطرح أمثلة عليها من معايير التربي

                                                           
لقيت خالل أعمال الورشة الدولية حول املعايير الوطنية ملناهج التعليم العام ما  1

ُ
: كلمة وزير التربية الدكتور علي سعد، أ انظر 

التي ُعقدت مع املنظمات الدولية والعربية: اليونيسكو، األيسيسكو،  07/2/7336إلى  03قصر املؤتمرات، من -دمشق-قبل الجامعي

 ليكسو.األ



   

لتربويةاحلقة نقاشية حول املناهج   37 

 

ة إلى أنَّ املداخلة تتناول فقط املعايير السورية  ربيةالع الجمهورية في الجامعي   قبل ما العام التعليم ملناهج الوطني 

، وال تتناول التعديالت التي طرأت 7332 دمشق، املدرسية، والكتب للمطبوعات العامة املؤسسة الصادرة عن

ها أسرار، كما ُيقال. عليها، ألنَّ 
 
 ما يعنيننا هو البدايات، فالبدايات كل

 
ً
 تبيان ضعف مسّوغات تطوير املناهج في التعليم العام ما قبل الجامعي -أوال

 مجموعة من املالحظات العارضة، على أجهزة التواصل االجتماعي  هذا 
ً
، أن تثير مؤخرا

ً
 غريبا

ً
ُيعد  أمرا

ر الكبير من املماحكا د 
َ
ق بأخطاء أو أغالط، تتعلق بأغلفة كتب أو بأناشيد الق

 
ت والسجاالت واملجادالت، في ما يتعل

. كانت قد وردت في مقررات معينة ملرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، وأن .ال تالئم الذائقة العامة، إلخ.

قة أو إعالن  ع ة معم  ة دراسة  نقدي   بناء املناهج من دون أي 
ُ
ة ترَك عملي 

ُ
ن ندوة نقاشية من أية جهة في ما يتصل ت

 إلى أن وصلت اليوم إلى حد  ال 
ً
ها مدة ثالثة عشر عاما ن  ركت األمور على عواه 

ُ
ة؛ بل ت بهذه املسألة الفائقة األهمي 

ة  واضعي املناهج املطورة،   أي  انعطاف  حقيقي  في عقلي 
 

، ذلك أنه لم يحدث  
 أي  تغيير  فعلي 

ُ
يمكن معه إحداث

لتجاوز املناهج القديمة، أم بعَدها، لتشكيل ذهنيات أجيال  ، ذلكأكان ذلك قبَل أزمة الحرب على سورية سواء

َب الخمر الجديد في الدنان القديمة! وبالتالي لن  ،من السوريين من أجل مواجهة التمز ق الرهيب الحاصل، وُسك 

ه للمناهج  ها لم تستغرق حقيقة األمر.ألن –مع االحترام والتقدير– تنفع موجة النقد املوج 

ذلك أنَّ املسؤولين التربويين لديها ُحججهم القوية التي يصعب دحضها على َمن  ال يفهم فلسفتهم التربوية 

هم يصدرون عن رأي  جاج، ويعلم آليات عملهم، ألنَّ مفاده: كيف ملن ال يعرف -وهو في ظاهره صحيح–في الح 

يف ملن ليست لديه ثقافة وضع معايير املناهج أن يناقش فيها؟! كما طريقة وضع املناهج أن يقوم بنقدها، وك

  ُيذكر
، من دون أجر  مالي 

ً
 ونهارا

ً
مال إلك-أنَّ الوزارة ترفض التشكيك بلجانها من املؤلفين الذين يعملون ليال

د ليس مشروع املناهج، فالتشكيك تخوين؛ ألنَّ وجود خطأ هنا أو غلط هناك، سواء عن قصد، أم عن غير قص

، رغم الظروف الراهنة، ذلك إلى أنَّ هناك مدافعين 
ً
 كبيرا

ً
 على فشل مشروع املناهج الهائل الذي قطع شوطا

ً
دليال

 عن املناهج املطورة يقولون:  
ً
"إن  أول من بدأ الحملة اإلعالمية على املناهج السورية هي صحيفة الشرق كبارا

 
ً
قناة العربية، كما أن الكثير انبرى لتوجيه االنتقادات األوسط السعودية التي تصدر في لندن وأيضا

َعد  كافة واملالحظات من دون قراءة املناهج أو االطالع عليها" )صحيفة الوطن، تقرير: هناء غانم(
ُ
. إذن، ت

ة، سيؤخذ  ، وإن كانت هناك مالحظات محق 
ً
هت إلى املناهج املطورة ُمغرضة تماما  

ة التي وج  املالحظات السلبي 

َعد  املعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي، الحصن به
ُ
. ومن هنا ت ا، وينتهي املوضوع عند هذا الحد 

الحصين الذي يحتمي فيه املسؤولون التربويون؛ لكن أليس في وسعنا إدخال هدية تشبه حصان طروادة إلى 

 هذا الحصن؟ 

غات  عملية  تطوير املناهج لفهم طبيعة لذلك، من أجل تحقيق هذا الهدف، ال بد  من التساؤل ع ن مسو 

غات تقوم على أسباب ال تدل على وجود رؤية حقيقية  ة التي تقف وراء تكوينها، ويظهر أنَّ هذه املسو  العقلي 

ه وخطورة  ُه وآالَمُه وخصوصيته وتنوعات 
َ
 املجتمع السوري  وآمال

َ
ة تستغرق طبيعة ة شمولي  تستند إلى فلسفة تربوي 

، إلخمكوناته
ً
ا  وقبلي 

ً
ا  وطائفي 

ً
ا عَن بإثبات وجود اإلنسان السوري  في مواجهة عالم مجهول يستدعي .، عرقي 

ُ
.. ولم ت
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غات التطوير  كما يؤكد املسؤولون –الكشف والخلق واالبتكار، إلخ. إذ من العجب الُعجاب أن تكون مسو 

 على دراسات أجرتها وزارة التربية، والجامعات –التربويون 
ً
 إلى تقارير التوجيه التربوي   قائمة

ً
السورية، إضافة

والتوجيه االختصاص ي  في املحافظات السورية، وأن تكون نتيجة كافة هذه الدراسات والتقارير بعد كل هذا 

 :2العناء، وفق اإلجمال اآلتي

ال، وهي تحتا  .0 فة في حياة املتعلم بشكل فع 
 
إلى  جإنَّ املعارف واملهارات والقيم املكتسبة غير موظ

 التحديث وإلى مزيد من الترابط والتكامل...؛

ال في الصفوف؛  .7 ن فرص التعلم الفع   
ال تستخدم املناهج القديمة الطرائق الحديثة واألساليب التي تؤم 

 وبالتالي سادت طرق اإللقاء والتلقين في العمليات التدريسية...؛

 ي  شامل في ظل  القيادة الفذة للسيد الرئيسيأتي تغيير املناهج القديمة في "إطار مشروع نهضوي  تنمو  .0

بشار األسد، إذ كان في أولوياته اإلصالح االقتصادي؛ وإصالح املؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية 

ة لدورها األساس في التنمية البشرية...؛  واإلعالمي 

، وفي العلوم األساسية  .4
ً
ة املعاصرة عامة ، البدء اقتضت التطورات العلمية والتقني 

ً
ة خاصة واإلنساني 

 ...؛للمناهجبعملية تطوير شاملة 

، اقتض ى إعادة بناء املناهج، سواء أكان ذلك على مستوى  .5
ً
 هائال

ً
ة تطورا شهدت العلوم التربوي 

 مقتضيات الحياة املعاصرة، أم على مستوى مقتضيات بناء املنهج. 

مي إلى تطوير مناهج التعليم العام ما قبل لقد كانت هذه املالحظات نقطة االنطالق في مشروع ضخم، ير 

غات للتطوير، إذ نحن هنا إزاء  ق املرء في هذه املالحظات اكتشف هشاشتها، بصفتها مسو  الجامعي؛ لكن إذا تعم 

، تتعلق بخلل طرائقي في املناهج القديمة، أو بضرورة االستفادة من تطورات العلوم،  ة  ة  أو شكلي  مبررات صوري 

 في أو بزعم مواك
ً
بة مسيرة التطوير والتحديث، بمعزل عن أي تأسيس حقيقي. ونكتشف على هذا النحو قصورا

الرؤية، إذ كان ال بد  من أن تنبني عملية تطوير املناهج على وعي  مؤسس  ملعنى وجود اإلنسان السوري في العالم، 

 القدرة على موا
ً
مه ليثبت نفسه في هذا العالم، ممتلكا  وما يمكن أن يقد 

ً
ة خالقة، متجاوزا الي  جهة الوجود، بفع 

 من التراث الذي 
ً
 على املستقبل ال آتيا

ً
 الفقر، منفتحا

ً
األعراق والطوائف واملذاهب واألحزاب والتحزبات، متحديا

 بالُح غرس الُف 
ً
 بالكشف ال منغلقا

ً
غات التطوير تقو رقة والبغضاء والنفور، مستنيرا م جب، وبالتالي لم تكن مسو 

 من األخطاء املرتكبة في هذا السياق،  على تخليص
ً
األجيال املتعاقبة للمجتمع السوري من وعي التمز ق، فمثال

، وال تتوافر لهم على 
ً
ا  وثقافي 

ً
ا  وطبقي 

ً
ا توجيه مناهج متجانسة واحدة لتالميذ وطالب بينهم فروق هائلة اجتماعي 

مات أو شرائط التعليم املتكافئ، إذ كيف يمكن  تعليم مناهج واحدة في الوقت نفسه وفي الطريقة نحو  عادل مقو 

 في املدارس املنتشرة في البادية السورية من جهة، وفي املدارس املنتشرة في أحياء مدينة دمشق، مثل: 
ً
نفسها مثال

لقد افترض خطاب املناهج وعلى نحو  تعسفي  أنه ُيخاطب الطالب  املالكي، والقصاع، وباب توما، من جهة أخرى؟

رت املناهج على أساسها، بأنهم املثال و 
ُ
ي على امتداد الجغرافيا السورية، وبالتالي لم ُيعَن واضعو املعايير التي ط

                                                           
ة ملناهج التعليم العام ما قبل الجامعي  في الجمهورية العربية السورية، املجلد األول، املؤس 2 ة سانظر: وزارة التربية، املعايير الوطني 

 .75-77 ص، 7332العامة للمطبوعات والكتب املدرسية، دمشق، 
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 بأكملها لم تجد في مناهجهم املطورة مراعاة ألوضاعهم وسوياتهم 
ً
إزاء إشكاليات خطيرة تتعلق بأن أجياال

ة  عن األسئلة الوجودي 
ً
رق تفكيرهم، وال أجوبة

ُ
. واالجتماعية والنفسية الكبرى على جميع املستويات وخلفياتهم وط

إذن، لم تأخذ معايير املناهج في حسبانها العلوم االستباقية واملستقبلية واالستشرافية لتأسيس رؤية جديدة 

غ تطوير املناهج هو إعادة تكوين وعي اإلنسان  وكونية ملعنى وجود اإلنسان السوري، بمعنى: أنه لم يكن مسو 

ة، لتخليصه من براثن التراث والتقليد والفقر السوري،  وشخصيته، في ضوء نتائج العلوم الطبيعية واإلنساني 

وفساد التربية، وإنما ُبنيت هذه املعايير على حسابات راهنة، لم تصمد وسارعت باالنهيار، وما زال "اللحم الجديد 

 .اآلنيؤكل بالشوكة القديمة" إلى 

 
ً
 لنظرّي ملشروع املعايير الوطنّية للتعليم العام ما قبل الجامعيتحليل نقدي لألساس ا -ثانيا

ة للتعليم العام ما قبل الجامعي من مجموعة مبادئ ومفاهيم رئيسة،  انطلق واضعو املعايير الوطني 

مثل في الوقت نفسه 
ُ
دوها على أنها تعكس الرؤية املستقبلية للتعليم في الجمهورية العربية السورية، وت حد 

ة ملشروع املعايير. ويمكن إجمال هذه األسساألسس   وفق اآلتي: 3النظري 

ترسيخ قيم االنتماء الوطني والقومي واإلنساني، وتعزيز ثقافة املقاومة، والتأكيد على حقوق الطفل  .0

 واملرأة...؛

ترسيخ االتجاهات اإليجابية نحو احترام قوانين الطبيعة، وتأكيد قيم العمل الجماعي والتسامح في  .7

 جتمع...؛امل

توفير ُمناخ يكفل حق التعليم املتميز لجميع التالميذ، والتأكيد على استخدام األسلوب العلمي في  .0

الحياة، وتعزيز استخدام مصادر التعلم املتعددة، وتنمية قدرة املتعلم على التعامل مع التكنولوجيا 

 املتقدمة...

ة املزعومة أنها ل هذه األسس النظري  مجرد شعارات ذات أهداف إيديولوجية ويوتوبية  ويستبين من تأم 

ة موظفة   جزئي 
ً
، كما أنَّ وصفها باألسس النظرية غير دقيق؛ ألنها ال تعدو أن تكون أفكارا غير قابلة للتطبيق الفعلي 

 في نسق مترابط، يدل  على إمكانية 
ً
ا ة منطقي  في سياق محدد، ذلك أن  األسس يجب أن تكون مبادئ عامة مبني 

 من األخص ،سيسالتأ
ً
ة مستمرة،  ،بدءا راد  مفاهيمي، يترابط مع العقل، في عالقة تكويني 

 
 إلى األعم، في اط

ً
وصوال

 إلى التعليم الجامعي، فالدراسات العليا؛ ذلك أنَّ 
ً
تستمر من البدايات األولى للتعليم األساس ي، فالثانوي، وصوال

، األساس النظري للمعيار التعليمي يجب أن يمنح املع
ً
يار نفسه قابلية النمو دون انقطاع في مراحل التعليم كافة

ب  ، على أن تتشع 
ً
ا  كلي 

ً
ة عن املعيار بصفته هدفا ة، إذ تتفرع أهداف جزئي  ة، أم جامعي  سواء أكانت ما قبل جامعي 

 إلى أكثرها تجري
ً
، وصوال

ً
 من أكثرها تشخيصا

ً
، بدءا

ً
د املراحل التعلمية كافة ب وتعق  د بتشع  ، و وتتعق 

ً
يصلح ذلك دا

نة من أي  علم من هذه  في العلوم الطبيعية والرياضية واإلنسانية على حد  سواء، فيمكن أن تؤخذ نظرية معي 

م للمتعلم على نحو تدريجي  يتساوق مع اجتيازه  قد 
ُ
ة البسيطة، وت حلل إلى مفاهيمها األولي 

ُ
العلوم أنفسها، وت

ها من التعليم األس
 
 اس ي إلى التعليم الجامعي.للمراحل التعليمية كل
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كما كان يجب أن ُيبنى األساس النظري  للمعايير على التمييز بين مسألتين أو قضيتين على درجة فائقة 

ة لتدريس  من األهمية، إذ لم يتم التمييز على نحو منطقي  دقيق في املعايير كلها بين مناهج العلوم والطرائق التربوي 

بقت الطرائق مناهج العلوم، فطغت طرائق تر 
ُ
، بمعنى أنه قد ط بوية مكررة على املادة املعرفية في كل  مقرر دراس ي 

لم ع – علم نفس – فلسفة – كيمياء –فيزياء  – التربوية نفسها على جميع املقررات الدراسية: رياضيات

 وعلى  – اجتماع
ً
ا رق تاريخ، إلخ دون مراعاة لحقيقة أنَّ هذه العلوم أنفسها قد أفرزت تاريخي 

ُ
نحو متطور ط

 من أن تكون األولوية في إبداء الرأي في وضع املعايير للحاصل على دكتوراه في اللغة العربية 
ً
: بدال

ً
تدريسها. فمثال

من قسم اللغة العربية من إحدى الجامعات السورية، كانت األولوية للحاصل على دكتوراه في طرائق تدريس 

ة من قسم املناهج من كلي ة، فانفردت كوادر كليات التربية باتخاذ اللغة العربي  ات التربية في الجامعات السوري 

 في وزارة التربية نفسها نحو تحييد رأي 
ً
ها القرار الحاسم والنهائي بشأن إقرار املناهج املعتمدة، حتى أنَّ هناك توج 

 على إجازة في التربية أو دبلوم التأهيل التربوي او املاجستير أو 
ً
كان  الدكتوراه في التربية، وإنمن ليس حاصال

 على أعمق الخبرات. وبسبب من ذلك ُبنيت املعايير من منظور واحد 
ً
 على أعلى الشهادات األخرى وحائزا

ً
حاصال

غرة كبيرة أو هاوية شاسعة بين التعليم ما قبل الجامعي 
ُ
على نحو دوغمائي  غير مقبول، وقد أدى ذلك إلى ث

بَن 
ُ
ة تربط التعليم الجامعي والتعليم الجامعي، فلم ت الجسور الواصلة، ولم ُيستند إلى أي  علوم تخومية أو برزخي 

ف  الب السنة األولى في الجامعات السورية من ُمختل 
ُ
بما قبله على نحو  صحيح، وهذا ما ُيالحظ على ط

 عنهم، وب
ً
 في العلوم اإلنسانية، إذ يجدون أنفسهم في بيئة غريبة جدا

ً
ير سوياتهم التالي تصاالختصاصات وتحديدا

ة متدنية إلى الدَرك األسفل في كثير من األحيان، وتوجد دالئل متعددة  عندما يتعاملون مع املقررات الجامعي 

 على ذلك.

 
ً
 مرتكزات بناء مناهج التعليم العام وأسسه -ثالثا

قواعد لالنطالق في ، ووجدوا فيها 4املناهج الحالية إلى ُجملة من الوثائق املعتمدة ارتكز واضعو معايير

ة بناء املناهج املطورة، ويمكن إجمالها على النحو اآلتي:  عملي 

املبادئ األساسية في دستور الجمهورية العربية السورية التي تؤكد أهمية التعليم، ومضامين خطب  .0

عث بالرئيس بشار األسد في التحديث والتطوير، وتوجيهاته في مجال التربية والتعليم، وتوصيات حزب ال

 العربي االشتراكي في مجال التربية...؛

واإليسيسكو، واليونسكو، وتوصيات املؤتمرات التربوية املحلية  ،توصيات منظمات مثل: األليكسو .7

هين...  والعربية والعاملية، واالتفاقيات مع املنظمات العاملية وتقارير املوج 

، كما يظهر من تحليل هذه املرتكزات، أنها ذات ُبعد يقوم عل    
ً
 ال جوهرا

ً
ى إرضاء  سياس ي  واضح للدولة، َمظهرا

 –أنَّ هذه املرتكزات نفسها
ً
ها كانت متماشية على مضض مع الوضع القائم في مرحلة زمنية  –لو افترضنا جدال أن 

معينة قبل أزمة الحرب على سورية؛ إال أنها ليست صالحة على اإلطالق اآلن، كما أنها لم تستند إلى فلسفة 

، في أفق كونيته؛ وإنما استندت إلى منظور حزبي  تضع ا
ً
ه، س-إلنسان، بصفته إنسانا يتسبب سياس ي  مهما بلغ سمو 
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ن املتعلم 
 
ة  ُمسبقة، ال تمك ل على منطلقات  نظري  في نهاية املطاف بأدلجة اإلنسان والحد  من إمكانياته؛ ألنه يعو 

ع بالغموض والسر، وال من امتالك الخصيصة األكثر أهمية بالنسبة إليه، أي حر  ية التفكير في هذا الكون املتلف 

 إلى هذا الحزب أو ذاك، فكل  
ً
، منتميا

ً
شك في أنه ال توجد أية مناهج في العالم، تجعل اإلنسان، بصفته إنسانا

هته بطرائق تربوية ثبت فشلها، ف ، ووج  م لما فعلته املناهج املطورة هو أن سكبت وعي املتعلم  في قوالَب جاهزة 

الية الوعي والتجربة؛ ألن املعارف والقيم واملهارات  م املناهج الحالية التالميذ والطالب إضاءة العالم بفع 
 
عل

ُ
ت

ة على ثقافة الخبرة واملالحظة واالستقراء واالكتشاف الكتناه مجاهيل العالم؛ وإنما  مة إليهم، ليست مبني  املقد 

ى عليها الزمن؛ ة، مثل: العصف الذهني،  على ثقافة املعلومة التي عف  لكن املصاغة بطرائق تربوية توهم بالحيوي 

أو تقسيم الصف إلى مجموعات من التالميذ والطلبة، تؤخذ آراؤهم املتنوعة في مسألة معينة، أو تحفيز التعليم 

م االذاتي، أو اإلفساح في املجال لتوسيع مصادر املعلومات؛ لكن لألسف ال يعدو كل ذلك اإليهام؛ ألن نظ

االمتحانات ال يأخذ في نهاية املطاف إال بطريقة الحفظ عن ظهر قلب، وكأن الطالب جهاز تسجيل، وليس أكثر 

ر   للمعلومات الواردة في املقررات. من مكر 

 
ً
وُيضاف إلى هذه الوثائق التي اعتمدها واضعو معايير املناهج املطورة كمرتكزات لبناء مناهجهم، اعتمادهم أيضا

 اجتما
ً
ةأسسا ، وقد ُوضعت هذه األسس كيفما اتفق دون االستناد إلى 5عية ونفسية وتربوية ووظيفية ووطني 

ة أو سيكولوجية، إلخ تحلل طبيعة واقع األجيال في سورية، وتشرع بالتأسيس لبناء  ...6دراسات سوسيولوجي 

 في الشبان ى املستوى االجتماعي  املناهج املالئمة لخصوصياتها. ويكفي هنا استقصاء مدى تأثير املناهج املطورة عل

 على شهادة ثانوية 
ً
الذين انضووا في الجماعات التكفيرية واإلرهابية، ولنجر ب أن نسأل أحدهم وليكن حاصال

 
ً
ن في وعيك على امتداد مراحل تعليمك ما كان يمكن أن يمنعك من التورط مع -وهذا ممكن–مثال ألم يتكو 

الجواب منه! هنا تكتفي العقلية التقليدية بتصنيفه كإرهابي، بمعزل عن منظمات تكفيرية إرهابية؟ ولننتظر 

، بمعنى: أنَّ استهانة املناهج املطورة بمكافحة 
ً
ا  في األسباب التي دفعته إلى أن يكون إرهابي 

ً
ل عميقا النظر والتأم 

ة لالنخداع، كل ذلك كان من عوامل  ب والقابلي   تفاقم أزمة الحرب علىغرائز التدمير والقتل والتوحش والتعص 

 سورية.
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 أحد األسس االجتماعية: "تلبية حاجات املجتمع التنموية واملساهمة في حل مشكالته اليومية"؛ وفي األسس التربوية  6

ً
نقرأ مثال

والنفسية نجد أحدها على النحو اآلتي: "االهتمام بالقيم الروحية واألخالقية واالجتماعية والعلمية والفنية املرتبطة بالثقافة 

نقرأ أحد األسس الوظيفية على النحو اآلتي: "االهتمام بمهارة التفكير بكل مستوياته". ونقرأ أحد األسس الوطنية وفق العربية". و 

ة وموقع سورية املتقدم منها عبر التاريخ في مختلف املجاالت". وعليه، ُيالحظ أننا إزا  ءاآلتي: "إبراز دور الحضارة العربية واإلسالمي 

قة تكشف طبيعة الواقع، ومن ثم تعمل من أجل إعادة تأسيسه.عناوين عريضة وترويسا   ت، ولسنا إزاء رؤية معم 
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ً
 األهداف العامة للمناهج التربوية في التعليم العام ما قبل الجامعي -رابعا

صاغ واضعو املعايير األهداف العامة للمناهج التربوية في التعليم العام ما قبل الجامعي، كما يؤكدون 

هات الحديثة ملسيرة التطوير والتحديث   إلى "التوج 
ً
، وربطوا 7التي يقودها السيد الرئيس بشار األسد"استنادا

 األهداف العامة للمناهج التربوية بمسيرة التطوير والتحديث، وكأنَّ أي مساس بهذه األهداف ُيعد  
ً
مباشرة

ن في هذا السياق لم تكن مسيرة التطوير والتحديث   أنه كما سيتبي 
ً
 في مسيرة التطوير والتحديث! علما

ً
تشكيكا

 لهادي في كثير من األحيان.لخيط اهي ا

والحقيقة أنَّ واضعي املعايير قد خلطوا الحابل بالنابل، فتشابه عليهم األساس النظري ملشروع املعايير 

الوطنية مع مرتكزات بناء مناهج التعليم، ومع األهداف العامة للمناهج التربوية، فمن الغريب أن تخلط لجان 

 من األسس النظرية ملشروع املعايير الوطنية "ترسيخ قيم بأكملها بين األساس واملرتكز والهد
ً
ف العام! فمثال

، ومن مرتكزات بناء مناهج التعليم 8االنتماء الوطني والقومي واإلنساني؛ وتعزيز ثقافة املقاومة وفق مقتضياتها"

األمم  مكانته بين العام وأسسه "التأكيد على االنتماء للوطن واالعتزاز به والحرص على مصالحه العليا، ورفع

، ومن األهداف العامة للمناهج التربوية "تعزيز االنتماء للوطن 9وتحمل املسؤولية في بنائه وتطويره والدفاع عنه"

 بين األساس النظري 10واألمة العربية وتبني قضاياها العادلة والدفاع عنها"
ً
 غريبا

ً
 عجيبا

ً
. وهنا نكتشف خلطا

ى ذلك في جميع األسس واملرتكزات واألهداف العامة، ألن  السؤال الحاسم هنا واملرتكز والهدف العام، وقس  عل

  منها يماثل اآلخر َق َد بما أنَّ ما صَ  ،هو: ما الفروق بين هذه املفاهيم التربوية
 !؟!!كل 

خذ 
ُ
ق ملضامينها، وأ كما أنَّ استقصاء هذه األهداف العامة، يكشف أنها ُوضعت دون تحليل نقدي  معم 

جيه األهداف الجزئية، بمعزل عن وجود تمفصالت مفاهيمية بين العام والخاص أو الكلي  والجزئي. ذلك بها لتو 

مت إلى أهداف عامة ملرحلة التعليم األساس ي، وأهداف عامة   
س 

ُ
إلى أنَّ األهداف العامة للمناهج التربوية قد ق

 
ً
 عاما

ً
 هدفا

ً
ل القيم الر املرحل لهاتينملرحلة التعليم الثانوي، فنقرأ مثال

 
وحية تين هو اآلتي: "تمكين املتعلم من تمث

ة وتنمية الذوق الفني والحس الجمالي" ، ويتحول هذا الهدف العام إلى هدف أقل عمومية ملرحلة 11واألخالقي 

التعليم األساس ي، فيصير: "تعزيز القيم الروحية النابعة من الديانات السماوية، وفهم دورها في تكوين البنية 

، وينطبق هذا الهدف العام بالطريقة نفسها على 12قية لإلنسان، واكتساب أنماط السلوك اإليجابية"األخال

مرحلة التعليم الثانوي، فيصير: "تعزيز القيم الروحية النابعة من الديانات السماوية وإقامة التوازن بين القيم 

ن تنعكس إال في مقررات التربية الدينية . والحقيقة أنَّ هذه األهداف ال يمكن أ13الروحية والقيم املادية"
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 إلى مرتكزات بناء مناهج التعليم وأسسه، نجد من 
ً
ة؛ لكن إذا رجعنا مثال ة املسيحي  ة، والتربية الديني  اإلسالمي 

ه   "توصيات حزب البعث العربي االشتراكي في مجال التربية"، فالحزب العلماني يوج 
ً
هذه املرتكزات كما ورد آنفا

 هنا في وزارة التربية إلى تعزيز القيم الروحية النابعة من الديانات السماوية وال ضير في ذلك حكومته مت
ً
مثلة

؛ لكن لنسأل اآلن ما هي   القيم الروحية التي تم تعزيزها؟ضمن واقع اجتماعي محكوم بالوعي الديني 

خطر التأثيرات في األجيال نكتشف هنا لألسف أنَّ واضعي املعايير قد وقعوا في أخطاء فادحة، كان لها أ

 من أعاجيب األقدار وغرائب املصادفات، أنَّ واضعي املعايير بنوا معاييرهم 
ً
املتعاقبة من التالميذ والطالب، فمثال

 تعزيز القيم الروحية في الديانات 
ً
في ضوء السياسة التربوية العليا للدولة التي من أهدافها كما مر  سابقا

ن حقيقة هذه القيم عندما نجد انعكاساتها في املعايير العامة ملادة التربية الدينية السماوية؛ لكن نكتشف اآل 

ساق أمثلة حرفية منها وردت في معايير الحلقة األولى للتعليم األساس ي )من الصف 
ُ
اإلسالمية، إذ يمكن أن ت

ع( لخامس إلى الصف التاساألول إلى الصف الرابع(، وفي معايير الحلقة الثانية للتعليم األساس ي )من الصف ا

وفي معايير املرحلة الثانوية )من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر(، وهذا يعني أن  املوجود اإلنساني 

.
ً
، سيتلقى املعارف والقيم واملهارات املشتقة من هذه املعايير مدة اثني عشر عاما  السوري 

 في مجال )النظم واألحكام "محور الحدود وال
ً
 املعايير اآلتية: 14عقوبات"(نقرأ مثال

هم؛ -
َ
هم وحقوق  يدرك املتعلم حاجة الناس إلى نظام حكم يحدد لهم واجبات 

 يتمكن املتعلم من تعداد أسس نظام الحكم في اإلسالم؛ -

 يلتزم املتعلم بأحكام نظام الحكم في اإلسالم. -

 مرحلتي التعليم األساس ي، لتصل إلى ا
ً
على النحو  15ملرحلة الثانويةوتتطور هذه املعايير نفسها متجاوزة

 اآلتي:

 يتعرف املتعلم مفهوم نظام الحكم ودليل مشروعيته؛ -

 يعدد املتعلم أسس نظام الحكم في اإلسالم؛ -

 يوضح املتعلم أنواع الحدود والعقوبات والجزاء املترتب عليها؛ -

 يكتشف املتعلم ضرورة تشريع الحدود والعقوبات في اإلسالم؛ -

 نظام الحكم؛يستنتج املتعلم أهمية  -

 يعتز املتعلم بتشريع الحدود والعقوبات، ألنها ضمان ألمن املجتمع وسالمة أفراده؛ -

 يعتز املتعلم بأسس نظام الحكم في اإلسالم. -

 من أخطر الجوانب على اإلطالق في عقلية واضعي املعايير، فهم بعد أن استقوا توجيهاتهم 
ً
هنا نلمس جانبا

ئيس بشار األسد، وتوصيات حزب البعث العربي االشتراكي، انتهوا في معاييرهم من الدستور، وخطابات السيد الر 

هة إلى أجيال سورية إلى أن نظام الحكم الصحيح هو نظام الحكم في اإلسالم، أي نظام الخالفة، ويجب  املوج 
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من خالف على هذه األجيال أن تعتز بالحدود والعقوبات في اإلسالم، أي قطع الرأس وقطع األيدي واألرجل 

 والرجم والصلب، إلخ.

ليس هذا فحسب؛ بل نكتشف ما ُيثير الُقشعريرة، ويدفع املرء إلى أن ُيعيد النظر في كل  ما يحدث حوله، 

هة ملرحلتي التعليم األساس ي والثانوي   ، ذلك وفق اآلتي:16فنقرأ في مجال الجهاد املعايير املوج 

 يتعرف املتعلم حقيقة الجهاد وحكمه ومشروعيته؛ -

 يتعرف املتعلم آداب الجهاد في اإلسالم؛ -

 يصمم املتعلم على الرد  على بعض الدعاوى التي تصف اإلسالم باإلرهاب والجمود والتطرف؛ -

 يكتشف املتعلم أهداف الجهاد في اإلسالم؛ -

 يحدد املتعلم بعض األحكام الخاصة بالجهاد في اإلسالم؛ -

 يحترم املتعلم آداب الجهاد في اإلسالم. -

ة، –على مستوى املناهج املطورة–ن املعطيات السابقة أننا إزاء إعادة إحياء يتضح م ة السلفي   للعقلي 

، بمعنى أنه 
ً
ويتضح من هذه املعايير، أنها تؤسس لوعي في غاية الخطورة، يرى أنَّ الجهاد في اإلسالم ليس إرهابا

، لكن لنسأل إذا توافرت األسباب الداعية إلى الجهاد، وحشد املسلمون جيوشهم للج
ً
هاد، فإنَّ ذلك ال ُيعد  إرهابا

أن تتسق  وكيف يمكن-كما يفهمها املسلم امللتزم بقواعد دينه-أنفسنا ما موجبات الجهاد في الشريعة اإلسالمية

ة يقصد واضعو املعايير أنَّ أو تنسجم مع قواعد السلم والحرب التي تقرها القيادة العليا في الدولة السوري 
َ
، أ

في املعايير جواب عن واجب عندما ترتأي الدولة السورية ذلك وهو غير واجب عندما ال ترتأي؟ ال يوجد الجهاد 

 هذا السؤال!

ويتضح تعزيز العقلية الجهادية على أساس متابعتنا للمعايير الخاصة بالحلقة الثانية )الصفوف السابع 

 ألهدافه، عبر 17والثامن والتاسع(
ً
 هذه الصفوف، ذلك على النحو اآلتي:، إذ يتسلسل املعيار، تبعا

الصف السابع: ُيتوقع من املتعلم أن: يتعرف أحداث غزوة األحزاب وأسبابها؛ ويوضح سبب غزوة بني  -

 قريظة وأحداثها؛ ويذكر أحداث صلح الحديبية؛

لق وأسباَبها؛ ويوضح أسباَب  -
َ
ط ص 

ُ
 غزوة  بني امل

َ
 الصف الثامن: ُيتوقع من املتعلم أن: يتعرف أحداث

 غزوة مؤتة؛ ويذكر أسباب غزة تبوك وأحداثها؛

َبر املستفادة من الفتح؛ ويتعرف أسباب غزوة حنين  - الصف التاسع: يوضح كيفية فتح مكة والع 

 ونتائجها والعبر املستفادة. 

 للصف السادس، ينص على 
ً
ة واألعالم معيارا  عندما نقرأ في مجال السيرة النبوي 

ً
ويزداد الداء تفاقما

 .18"يختار مواقف من حياة السيدة عائشة رض ي هللا عنها تدل على تميزها على سائر النساء املؤمنات"اآلتي: 
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ة معايير مناهج التعليم العام ما قبل  والحقيقة أنه ال يوجد إنسان يمكن أن ُيحسن الظن في صدقي 

 "الجامعي، إال ومن السهل 
ُ
هذا املعيار الخاص   عندما يقرأ "،سمت خوذته نصفينإسقاطه عن حصانه، وقد ق

ة:  باملرحلة الثانوي 

 19"يوّضح املتعلم بعض أنواع الحدود والعقوبات والجزاء املترتب عليها"

ع من املتعلم أن: "وبناًء على هذا املعيار
ّ
 ُيتوق

 20يبين أن الرّدة كبيرة من الكبائر، ُيعاقب صاحبها بإقامة الحّد عليه"

اإلسالم هو القتل. إذن، ها نحن إزاء معايير تزعم، أنها تستقي توجيهاتها وغنيٌّ عن البيان أنَّ حكم املرتد في 

 من توكيد حرية 
ً
من الدستور، وخطابات السيد الرئيس بشار األسد، وتوصيات مؤتمرات حزب البعث، فبدال

ع في الوحدة،  ،تجاوزهاوااللتزام بمواد قانون العقوبات السوري وعدم  االختالف، وجدلية األنا واآلخر، والتنو 

د باملبادئ العلمانية للدولة،   !!!!!!أنَّ عقوبة املرتد القتلتنتهي املسألة إلى تعليم الطالب والتقي 

سون يؤس-ويوجد الكثير من الشواهد على ذلك-وعليه، ها هم واضعو املعايير في القرن الحادي والعشرين

ة تراث  إلى عقلي 
ً
ية تقليدية، كان الواجب العمل على التحرر منها، ذهنيات التالميذ والطلبة في سورية، استنادا

 إلى علم األديان املقارن، وفينومينولوجيا األديان، وفلسفة الدين، إلخ. لكن 
ً
لتأسيس وعي روحي مغاير، استنادا

 أين من املشتاق عنقاُء ُمغرب؟

ندما اهج املطورة كلها، وعومهما يكن من أمر معايير التربية الدينية؛ إال أنَّ املرض قد استفحَل ليشمل املن

شرع املركز الوطني لتطوير املناهج التربوية في إتمام مهمة تأليف املقررات، كانت لجان التأليف تنطلق من الروح 

العامة لهذه املعايير التي لم يقبل املسؤولون التربويون املتعاقبون املساس بها وإعادة النظر فيها، فتمت عملية 

 البوصلة، لكن التي ال تشير إلى الشمال املغناطيس ي.التأليف على هدي هذه 
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    عرابي بالل د.

 على التربية الحديثة في مواجهة إنَّ 
ً
بناء الشخصية في سورية على أسس صحيحة، ال يتم إال اعتمادا

خذ بالحسبان أبمحاور التربية: املعلم والبيئة املدرسية واملتعلم واملناهج ... وكل تطوير للتعليم يجب أن ي التطرف،

مون ألنها تشكل مض ؛هذه املحاور في إعادة بناء الجمهورية العربية السورية، واملناهج أهم محاور تطوير التعليم

 التعليم.

  إعادة اإلعمار أن رغم  ،نركز على املناهج التربوية
ً
تشمل الخطاب التربوي ما قبل الجامعي والجامعي  ،فكريا

 والخطاب اإلعالمي والديني...

 
ُ
 ملراحل التعليم املناهج التربوية عد  ت

ً
خصية في ش ما قبل الجامعي هي األكثر أهمية؛ ألنها األكثر رسوخا

ملناهج فتطوير التعليم وا –دولة على األسرةال سلطة لل–ل الفكري والعقائدي بعد األسرة الفرد؛ في طور التشك

 لسورية. لذلك نضع املالحظات اآلتية:هو اإلمكانية األقرب لتغيير توجهات الناشئة نحو الغد األفضل 

إن التركيز على التعليم هو أساس بناء سورية الحديثة؛ ألنه أساس النهضة املجتمعية، وإعادة بناء  .0

 سورية بعد هذه الحرب، هو سبيل إعداد كوادر التنمية البشرية. 

عناصر  يقتض ي تضافر ، ملكن تطوير مناهج التعلي الطالب-للتلميذاملناهج هي املادة العلمية املقدمة  .7

العملية التعليمية وهي: املعلم: العنصر األهم في تفسير املنهج، ضرورة تمهين مهنة التعليم، واإلعالء 

وبيئة التعليم بما فيها املتعلم: معرفة مدى تالؤم البرامج  من مكانته؛ لتقديم القدوة في املجتمع.

 التعليمية مع قدرات التالميذ.

برات خكافة بوية عن فلسفة الدولة، وتوجهات الدولة السورية: فيجب أال تتعارض تعبر املناهج التر  .0

التعليم املقدمة داخل الصف وخارج الصف: مع هذه التوجهات. وكذلك األمثلة والتمارين في الوحدة 

 التعليمية، وكذلك مراعاة العدل الجندري في صور الكتاب التربوي.

، بوضع بلدنا وفي ظروف الحصار االقتصادي على سورية، فإن رغم التكاليف الباهظة لتغيير الكتب .4

الخسارة املجتمعية املادية أكبر، إذا ابتعد الطالب عن غايات التعليم، وعن االستفادة من التعليم في 

حياته وفي تغيير مجتمعه. يجب أن يكون تمويل التعليم: من أولويات التنمية الشاملة وصنع املستقبل. 

 وتجديد معلومات الكتب يجب أن تكون آلية عمل مديرية املناهج الدائمة.تطوير املناهج 

يجب أن تثبت املناهج شكل املواطنة في سورية، دون تعارض في دوائر االنتماء الديني ثم السوري ثم  .5

 العربي ثم اإلنساني....

مري ستواهم العكل املناهج التربوية والتعليمية يجب أن تراعي الفئة املستهدفة: وهم الطالب في م .6

 والعقلي والتعليمي: في طرح املوضوعات، واملفاهيم، والكلمات وكذلك مراعاة محيطهم الحياتي.

احترام التنوع الديني وتقبل اآلخر والتسامح االجتماعي: تجاه مختلف ثقافات املجتمع السوري، إعالء  .2

رص الثقافي في سورية والحاملواطن فوق كل طائفة ورفض التعصب بكل أشكاله، والحرص على التنوع 

 على حقوق جميع من يحمل صفة املواطن السوري.
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 تطويع التراث للتطابق مع قيم الحداثة. .8

على املناهج أن ترد صراحة على استخدام الدين من قبل جماعات تكفيرية إرهابية: لفهم معنى الجهاد  .2

 عن وط
ً
 عن الوطن ضد عدو خارجي، واملجاهد هو املقاتل دفاعا

ً
نه، والشهيد هو الذي يموت في دفاعا

 هو االجتهاد والعلم في معركتنا ضد اإلرهاب. الدور األساسسبيل الوطن. وتأكيد أن 

حداث مادة للتربية اإلعالمية في مدارسنا؛ ذلك من أجل تهيئة الطالب للرد على قنوات الفتنة إضرورة  .03

 إلى ال
ً
، والدعوة دوما

ً
وفي  خر في الفضائياتتسامح وقبول اآل الفضائية بتجريم كل قناة تحرض طائفيا

 وسائل التواصل االجتماعي.

حراق لهطول املطر أو إتض ي: ربط العالقات السببية )ربط وتوافق الكتب واملعارف املقدمة للطفل يق .00

 النار أو طيران الطيور( بالقدرة اإللهية التي ال تتناقض مع حصول األسباب العلمية للظواهر.

ة أن تتوافق مع قضايا الدولة البيئية في حماية التنوع الحيوي، وحماية الغابات على املناهج التربوي .07

 والحرص على كل أشكال التنمية املستدامة.

على املناهج حماية امللكية العامة، واملمتلكات العامة بمنزلة الخاصة، والحرص على حقوق العامة في  .00

لم الطفل من املناهج املدرسية: قيم مقاومة الغش اإلدارة والوصول إلى مواقع صنع القرار. البد أن يتع

 هي القيم املطلوبة ملستقبل أفضل.ومخاطر االستهتار في كل املواقع: و 

إن عملية تطوير املناهج في سورية يجب أن تكون عملية دائمة؛ مراعاة للتطور املعرفي الوطني والعالمي 

 اعي والسياس ي واالقتصادي لسورية.دائم التغير، بتدفق املعلومات، وبتغير الواقع االجتم

 

    د . مهيب صالحة

ن   ،شريعاتوالت ،والفلسفة ،والوسائل ،واملنهج ،والطالب ،النظام التعليمي من سبعة أركان: املعلميتكو 

  :ومجموعها مرض عضال ،من هذه األركان معضلة بذاته ركن   كل  وُيَعد  . واإلدارة

  .إنما على أساس االنتماء ،املعلم يعين ليس على أساس الكفاءة -

  .يفتقد لإلبداع واالبتكار ،غير متفاعل متلق  الطالب  -

وم جميع العل متخصصين في من ،وبدون مشاركة واسعة ،املنهج تضعه لجنة من دون فلسفة للمنهج -

  .واملعارف

  .وليس لإلبداع وال لالبتكار ،الوسائل مصممة للتلقين وعدم التفاعل -

إذ ال توجد أهداف استراتيجية للتطور العلمي  ،وترسخ تقليدية التعليم فلسفة التعليم غائبة -

  واملعرفي والتقاني وتطوير منظومة القيم األخالقية.

 .العضال للنظام التعليمي التقليديالتشريعات تحمي املرض  -

 ا.لهة متهالكة على مستوى الدولة كاإلدارة ترعى املرض العضال وتغذيه ألنها واحدة من بنية إداري -
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 .ير البنية املتهالكةالحل: تغي

 ِعبرة من مطار بروكسل

كل واحد و  به،من بينهم املؤمنون باهلل وامللحدون  السبعة،ته انزالء مطار بروكسل العالم بمليار ُيشبه 

 هلل يختلف عن 
ً
إال أن املؤمنين منهم يتفقون على أن هللا واحد وغير متفقين في  اآلخر،منهم يحمل في عقله فهما

   اختالف ألن هللا أزلي مجرد خارج الزمان واملكان بينما الدين زمكاني محسوس. ولعلَّ  الدينية،أفهامهم 
  منكل 

م اوتعدد األديان واألفه ،االتفاق على وحدانية هللا يشرح ،( لإلنسانيةالزمان واملكان والعقل الجمعي )الكلي

 .الدينية في املعرفة اإليمانية

 لإلنسانية يجسد هذه الحقيقة املعرفية اإليمانية في أبهى صورهانز  بصفتهمطار بروكسل 
ً
 مؤقتا

ً
من  ،ال

، سالم، اإل املسيحيةلإليمان مصلى لكل دين )خالل معبد واحد هلل الواحد، في كل ركن من أركان مساحته الرحبة 

د الذي لههم الواحد األح، إلبطريقته ، كلٌّ يوسية ...( يتضرع املؤمنون ، الكونفوشة، البوذية، الهندوسيةاليهودي

 أحدلم يل
ً
 ،. في هذا املعبد تتمظهر جمالية هللا في عقول البشر فيتحدون بوحدتهد ولم يولد ولم يكن له كفوا

(.هلل وهللُا  الكل  تبرز أسمى قيم األخالق ) ،بجمالية إنسانية  للكل 

ربما  الذين طرفين املتعصبيناملت خارج هذا املعبد يخلع املؤمنون كل خالفاتهم العقدية، إال أولئك

لنسف هذه الجمالية بحزام  –ومعهم كل حمولة الحقد والكراهية–الدخول إليه يقودهم تطرفهم أو تعصبهم 

 الصنع.ناسف أو قنبلة يدوية 

 فسورية نزل دائم لكل السوريين الذين يشبهون نزالء مطار 
ً
 مؤقتا

ً
 كسل،برو إذا كان مطار بروكسل نزال

، سواء أكان ذلك ن،متجانسيفهم غير 
ً
بمشيئة  الدنيوية،-املعرفة املادية أم ،الدينوية-باملعرفة اإليمانية معرفيا

 من 
ً
 أو ثنائيا

ً
 واحدا

ً
 ـ توجيهيا

ً
 وإعالميا

ً
 ـ تربويا

ً
 تعليميا

ً
هللا أو بمشيئة الطبيعة. وأن تفرض عليهم حكومتهم منهجا

ف وجدلية التنوع واالختال  واألفهام، وتعددية األديان إنما يخالف جدلية وحدانية هللا ،فهم واحد أو فهمين فقط

 الواحدة.في البنية االجتماعية 

ج التربية من خالل مناه ،في التعليم: تعليم أفهام دينية إسالمية ومسيحية معينة في مراحل التعليم األولى

 القومية.من خالل مناهج التربية  ،الدينية. وتعليم أفهام سياسية معينة

 محددة.وألفهام سياسية  معينة،كل البرامج الدينية مخصصة ألفهام دينية  الم:اإلعفي 

 تتنابذها هذه  ،الفظيع الذي يولد صراعات اجتماعية وسياسية أمام هذا التناقض
ً
وينش ئ أجياال

 االجتماعيمما يهدد الوطن بالتمزق والتشريخ  جذورها،عالوة على ضرب أسس الوحدة الوطنية من  الصراعات،

 من:ال نجد مندوحة  ،والعقدي الدينوي  لعضوي وا
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وبين  ،بين جميع األديان واألفهام الدينية والسياسية،الدينية  اإلعالمية،عدالة توزيع املناهج والبرامج  .0

 والسياسية.جميع مكونات البنية االجتماعية األثنية 

  ،أو استبدال املناهج التعليمية الدينية بمناهج األخالق .7
ً
 بين جميع األديان واملمبصفتها أمرا

ً
ذاهب شتركا

. ناهج الفلسفة واملدارس السياسية، واستبدال مناهج التربية القومية بمواألفهام الدينية واملذهبية

واحترام  التعبير،وحرية  الوطنية،بما يعزز أواصر الوحدة  ،الدينية والسياسية اإلعالمية،وتنويع البرامج 

وحوار األديان  الخالق،والحوار الوطني  والتجديد،داع واالبتكار وتشجيع اإلب اآلخر،الرأي والرأي 

 وحوار املكونات االجتماعية ... واملذاهب،

أو إلغاء مقررات التربية الدينية والتربية القومية وإضافة وعائها الزمني ملقررات املوسيقى والفنون  .0

 املدارس.التشكيلية والرياضة أو للتدريب املنهي والتقاني في 

والسياسة مكانها  العبادة،أو أن الدين مكانه دور  واالختالف،ا عدالة التوزيع على قاعدة التنوع إم

 فقط.أما املدرسة فهي مكان للتعليم والتدريب والتربية األخالقية والوطنية ؛ األحزاب

 فال  ،وخلق معه العقل املجرد على صورته املجردة ،إن هللا الواحد خلق اإلنسان على صورته الحالية

الذي ال يدركه اإلنسان إال  املجرديجب أن يفسد تعدد األديان واألفهام الدينية للود قضية هللا الواحد 

بادته، كل أما ع؛ بين البشر والتعاون على فعل الخير خدمة لإلنسانية واالئتالفالعقلي، وهي املحبة  باالستدالل

 جالله.ها على صورة وحدته جل بطريقته، فهي إرادة إلهية لو شاء هللا توحيدها لوحد

فهما عمليتان معقدتان، من صنع البشر، إذا لم يشبها  التربويان اإلعالمي   والنظامُ  التعليمي   وأما النظامُ 

فإنهما يفسدان قضية الوحدة الوطنية وتطور املجتمع التي يجب أال تخضع  ،التنوع واالختالف في املجتمع

 هللا.يقة وحدة لجدلية التنوع واالختالف بل لحق
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