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 تقدير موقف   – دراسات  

قرار فرض مناهج اإلدارة الذاتية على مناطق دير الزور: مبرراته، سياقاته،  

 وتداعياته 

 مقدمة 

يوليو  /عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني في الثاني عشر من تموز

التالميذ   أمور  أولياء  مع  وضع    ،مينوالمعل  اجتماعا  لمناقشة  اجتماعات  سلسلة  ضمن 

كبديل  المطروح  المنهاج  عن  الحديث  جرى  حيث  التعليمية،  منهاج    المناهج  عن 

داعش لتنظيم  العسكري  السقوط  منذ  المتبع  مناقشة  اليونيسيف  وتمت  المنهاج  "، 

،  1" العمل به الدراسي لإلدارة الذاتية الحلقة االولى من الصف األول إلى الرابع ومدى إمكانية

وقد نجم عن هذا القرار الذي جاء عقب سلسلة لقاءات مع األهالي وذوي التالميذ ومعلمين  

ورد صدمة  التربوي،  السلك  ال  افعأ  ودفي  المطروح  المنهاج  أن   خصوصا  األهالي،  لدى  ل 

النظام   منهاج  في  األول  الصف  منذ  تدريسها  يتم  والتي  اإلسالمية،  التربية  مادة  يحتوي 

طالت  السور التي  الكبيرة  التعديالت  من  الرغم  على  إزالتها  أو  المادة  تغيير  يتم  ولم  ي، 

المنهاج التعليمي، ويخشى متابعون وناشطون وعاملون في الشأن العام بدير الزور، أن 

يترك القرار في حال تنفيذه أثرا أكبر في الشارع، وتستمر المظاهرات وتتوّسع أكثر، وتتمث ل  

مظاهرات في عدة مناطق بريف دير الزور في    -  حتى قبل تنفيذه  -رار  أولى تداعيات الق

المناطق الخاضعة إداريا لمجلس دير الزور المدني التابع لإلدارة الذاتية، وعسكريا لقوات 

الديمقراطية   إياه (قسد) سوريا  واصفة  بالمنهاج  منددة  عبارات  المتظاهرون  رفع  وقد   ،

 2. نطقةبالمستورد وعدم مناسبته لطبيعة الم

 
 (. الرابط)من سلسلة اجتماعات لجنة التربية والتعليم مع األهالي، الصفحة الرسمية لـ المركز اإلعالمي بدير الزور، لإلطالع انقر  1
، من فيديو ألحد مظاهرات ريف دير الزور، شبكة دير  (منهاجكم هذا سّم قاتل للمجتمع)من أحد رسائل المظاهرات يافطة تحمل عبارة  2

 (. الرابط)، لإلطالع انقر 24الزور 

https://www.facebook.com/C.M.DierEzzor/videos/572162380119581/
https://www.youtube.com/watch?v=5OFowDsBXzI&t=5s
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 مبررات القرار 

لشمال   الذاتية  اإلدارة  والتعليم في  التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  بحسب كوثر دوكو 

وشرق سوريا، فإّنه لم يعد ثمة مبّرر لمداولة منهاج اليونيسيف الذي كان يضم فقط أربع  

مواد الرياضيات والعلوم واللغة االنكليزية واللغة العربية، إضافة إلى أربع مواد ترفيهية،  

أن    كانت )وذلك  التي  المواد    هذه 

وبخاصة  األطفال  لهؤالء    تدرس 

والرقة   الزور  دير  مناطق  في 

والطبقة ومنبج، لم تكن هادفة،  

مت من قبل اليونيسيف  ها قدّ ألنّ 

 3(. في حالة طوارئ

لن   أّنها  الذاتية  اإلدارة  وتقول 

األهالي   على  منهاج  أي  تفرض 

الزور قد أشاروا إلى    بأن  أهالي دير  ،ددون نقاشهم، وبّررت قرارها الذي لم يتم تنفيذه بع

منهاج   اعتمادهم  بسبب  الدراسي  العام  بدء  مع  للتالميذ  المدرسي  الكتاب  توفر  عدم 

هم وبعد عقد اجتماعات إليجاد بديل عن هذا المنهاج، طرحوا هذا  اليونيسيف، لذا فإنّ 

اإلدارة   سيطرة  مناطق  في  الذاتية  اإلدارة  من  المعتمد  محافظة  المنهاج  في  الذاتية 

كما أن  اإلدارة الذاتية قد طرحت منهاجا يبدأ من الصف األول وحتى الصف الرابع،   4. الحسكة 

فيما تم الترويج ونشر صفحات من منهاج اإلدارة الذاتية في صفوف من المرحلة اإلعدادية  

 والثانوية والتي يتم تدريسها في مناطق محافظة الحسكة، 

 
رة الذاتية  عن توحيد مناهج التعليم في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حوار مع كوثر دوكو الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم  في اإلدا 3

 (. الرابط)، لإلطالع انقر 20/7/2020مارس، آخر زيارة  /آذار 19لشمال وشرق سوريا، موقع آدار برس، نشرت بتاريخ 
 (. الرابط)ت لجنة التربية والتعليم مع األهالي، الصفحة الرسمية لـ المركز اإلعالمي بدير الزور، مصدر سابق، لإلطالع انقر من أحد اجتماعا  4

http://www.adarpress.net/2020/03/19/%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/
https://www.facebook.com/C.M.DierEzzor/photos/pcb.745285906044036/745285769377383/?type=3&theater
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و  التاريخ  المرأة(  الجنولوجيامن مادة  واألخالق، في حين    ،)علم  الصفوف والثقافة  تخلو 

الرابع(  المقترحة وحتى  األول  التواصل    )من  وسائل  في  نشرها  تم  انتقادات  أية  من 

ويتسق القرار مع توّجه وقناعة اإلدارة الذاتية في تطبيق  5.االجتماعي واإلعالم بدير الزور

والذي تجد فيه صعوبات كبيرة، نظرا لطبيعة    ودير الزور،تجربتها اإلدارية في كل من الرقة  

المجتمع ذي الخصوصية العشائرية، وبخاصة دير الزور التي تضم نسيجا واحدا من الناحية  

 . اإلثنية والدينية، والطبيعة العشائرية 

 سياق القرار 

الذاتية في مناطق محافظة الحسكة في العام   ، تم اإلعالن عن  2014عقب إعالن اإلدارة 

، وكان المنهاج موجها للكرد  2016-2015منهاج خاص باإلدارة الذاتية، وذلك للعام الدراسي  

القرار، تطبيق  وتم  الكردية،  باللغة  متكامل  منهاج  تم وضع  واجه    فقط، حيث  أّنه  ومع 

ووجدها البعض فرصة إلنصاف اللغة الكردية  بل  تم تطبيقه في النهاية،    إال أّنه  ،انتقادات

 . التي تم تهميشها لعقود في ظل  األسد األب واإلبن

، تم البدء بإعداد مناهج باللغة العربية موجه للعرب  2018-2017وابتداء من العام الدراسي  

عفرين ومناطق  الحسكة  بمحافظة  الذاتية،  اإلدارة  سيطرة  مناطق  العرب  في    / وعين 

المقّرر  وكان  المناطق،  هذه  في  للسريان  موجه  بالسريانية  آخر  منهاج  وكذلك  كوباني، 

يشمل أن يتم تدريس المنهاج الكردي للكرد فقط، مع وجود مواد لتعليم العربية ابتداء 

الرابع االبتدائي، والمنهاج العربي موجه للعرب فقط، مع وجود مواد لتعليم   من الصف 

بتداء من الصف الرابع االبتدائي، وكذلك األمر بالنسبة للسريانية، ويأتي محاولة  الكردية ا

 فرض المنهاج على مناطق دير الزور ضمن سياق محاولة تكوين انسجام في اإلدارة  

 
 . لصفحة الرسمية لـ المركز اإلعالمي بدير الزور، المصدر السابقمن أحد المنشورات في ا 5
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الذاتية من ناحية الطابع اإلداري وبخاصة في موضوع مهم كالتعليم، ويبدو القرار منسجما 

اإلدارة الذاتية إلى تعويم تجربتها فيما يتعل ق بواقع المرأة واأليديولوجية  مع توجهات في  

 . الفكرية

ومدرسين،  تالميذ  ذوي  لقاءات مع  القرار تضمن سلسلة  أن   إلى  اإلشارة  أيضا  المهم  ومن 

المنهاج   الزور المدني بأن   الرئيسة المشتركة لمجلس دير  الحسن  ووعود على لسان ليلى 

للنقاش ويم المنطقةمطروح  التعديل عليه بما يتناسب مع  انتقادات  6كن  ، وذلك بعد 

حادة من األهالي بخصوص إلغاء مادة التربية الدينية اإلسالمية، والتي ال يتضمنها منهاج  

 . اإلدارة الذاتية

إال أن  االنتقادات لم تقتصر على األهالي فقط، فقد صدرت بيانات من مجموعات من ذوي  

تالميذ وعاملين في السلك التربوي، ومظاهرات عدة وكان من أبرز البيانات، بيان مذيل  

بتوقيع خمسة مجالس محلية تتبع لإلدارة الذاتية، وتضمن البيان مجموعة مطالب منها  

والنق اللقاء  بعد  ووجهاء وذلك  األمور  وأولياء  األهالي  الذاتية مع  اإلدارة  منهاج  اش بشأن 

المطالب   ومن هذه  البيان،  والكومينات بحسب  الدين  ورجال  ومثقفي  والشيوخ  المنطقة 

األهالي  ) واالعتراضات   الذاتية وذلك من قبل  اإلدارة  المطروح من قبل  المنهاج  تم رفض 

ا واألفكار  المنهاج  مضمون  حول  قاطعا  فيه  رفضا  توجد  مع    -لتي  يتناسب  ال  المنهاج 

 .7( عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الديني واألخالقي 

 

 
 . من لقاءات لجنة التربية والتعليم مع االهالي، الصفحة الرسمية لـ المركز اإلعالمي بدير الزور، مصدر سابق 6
مجلس  )حلية تابعة لإلدارة الذاتية وهي بيان تم نشره على نطاق واسع في وسائل التواصل االجتماعي، وقد تم تذييله بتواقيع وأختام مجالس م 7

 (. الشهيد دهش العبدهللا، مجلس الشهيد حسين العتة، مجلس الشهيد أحمد الشيخ، مجلس الشهيد يزيد فرات، مجلس خط أبو خشب
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 ردود األفعال على قرار فرض المناهج 

دير   الدين في  ورجال  والمدرسون  األمور  أولياء  واسعة شهدها  انتقادات  القرار موجة  أثار 

، وكان الفتا اتفاق الجميع على رفض  8واإلعالمعبر وسائل التواصل االجتماعي  ذلك  الزور، و

قاطعا "المنهاج   من  "  رفضا  صفحات  ونشر  األهالي  سخط  استغل  البعض  أن   وبخاصة 

الحقة، صفوف  في  الذاتية  لإلدارة  الدراسي  سيتم    المنهاج  بأنه  عنها  الحديث  يتم  لم 

وقد  الزور،  دير  في  تدريسها 

مجموعة   االعتراضات  شملت 

و ومظاهرات  اجتماعات  بيانات 

البيانات،   هذه  ومن  متعددة 

صادر   بـ بيان  وصفوه  ما  عن 

دير )  في  المدنية  الفعاليات 

أمور الطالب والشخصيات التعليمية   الذاتية والممثلة بأولياء  الزور بجميع مناطق اإلدارة 

والمثقفين ورجال الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني كافة ترفض وبشكل 

التعليمي الصادر عن اإلدارة الذاتية والمعد للتدريس في مناطقنا بداية    قطعي المنهاج

الدراسي القادم أبرزها أن   (العام  من  ) ، وقد تم توضيح مجموعة نقاط حول الرفض كان 

الواضح أن  المنهاج مسّيس ومؤدلج لصالح فئة سياسّية معينة في المجتمع على حساب  

والديمقراطية، وأن  مادة التربية اإلسالمية هي مادة  بقية الفئات وهذا ضد الحرية الفكرية  

 أساسية في الجانب التربوي، 

 

 
لإلطالع انقر   ، 20/7/2020، آخر زيارة، 24معلمو دير الزور يصدرون بيانا يرفضون فيه المنهاج الدراسي الجديد، شبكة دير الزور   8
 (. الرابط)

https://deirezzor24.net/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%8b-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%a7/
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واستبدالها بكتاب يتكلم عن ديانات وعقائد ال وجود لها في مجتمعاتنا يتنافى مع مبدأ  

 .9( الحرية الفكرية واحترام العقائد واألديان

 : وتتلّخص أهم المخاوف لدى األهالي واالعتراضات على ما يلي 

المط - المنهاج  الذاتية  تم رفض  اإلدارة  من قبل األهالي رفضا قاطعا  روح من قبل 

 . حول مضمون المنهاج واألفكار التي توجد فيه 

األهالي يريدون معرفة مستقبل أبنائهم، حيث أن المنهاج ال يتناسب مع مستقبل   -

 . أبنائهم والشهادة التعليمية

 . ال توجد مادة التربية الدينية اإلسالمية في المنهاج المطروح -

 . يريد األهالي منهاج وشهادة معترف به دوليا وعالميا -

التي تتعلق بتاريخ وجغرافية  - المنهاج ال يحتوي على كثير من األبحاث والدروس 

غير   ومعلومات  بدروس  تعويضها  وتم  جغرافية المنطقة،  إلى  تمت  ال  دقيقة 

 . وتاريخ منطقة دير الزور 

الغريب المنهاج و - األفكار  الكثير من  أبناء ضعت فيه  ة عن عادات وثقافة وموروث 

 .المنطقة

بكتاب   - واستبدالها  التربوي،  الجانب  في  أساسية  مادة  هي  اإلسالمية  التربية  مادة 

ر يتنافى مع مبدأ الحرية  يتكلم عن ديانات وعقائد ال وجود لها في مجتمع دير الزو

 . الفكرية واحترام العقائد واألديان

من الواضح أن المنهاج مسيس ومؤدلج لصالح فئة سياسية معينة في المجتمع   -

 . على حساب بقية الفئات وهذا ضد الحرية الفكرية والديمقراطية

 

 

 
 . ، وقد تم نشره في وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع، وكذلك المواقع اإلخبارية16/7/2020بيان تم نشره بتاريخ  9
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جاف  يفصح المنهاج المقترح عن تلميح لنوايا انفصالية، ألن  سّن منهاج تعليمي م -

إلى تغيير   المنطقة يجسد أكثر من أي شيء آخر نزوعا صريحا  للمزاج العام ألبناء 

فمن  الجمعيين،  المنطقة  أبناء  ووجدان  عقول  تحكم  التي  القيمية  المنظومة 

المادي هو   االنفصال  أمام  الطريق  لرصف  فعالية  األكثر  اإلدارة  أن  بمكان  البداهة 

 .  االنفصال الفكري والروحي

 . ماد أي منهاج إال بعد تجريبهال يجب اعت -

 

 خالصة وتوصيات 

ناطق دير الزور ليس  لقد تبّين لإلدارة الذاتية أن اتخاذ قرار كفرض منهاج تعليمي على م

ن، وأن  من شأن أي خطوات ومحاولة تنفيذ القرار سيكون له تداعيات كبيرة على  باألمر الهّي

المناهج،   موضوع  التي ستتجاوز  المنطقة، من خالل تصعيد المظاهرات وتوسيع المطالب

ا وينال منكما  الناس  قرار يمس  أي  أن   أو قيمهم  تضح  الدينية  العشائرية    حساسيتهم 

والمجتمعية لن تكون محل ترحيب، بل ستكون محط سخط واعتراض حتى من قبل أناس  

الناس وتستغل    في اإلدارة الذاتية نفسها، كما تبين أن  هناك أطرافا تؤّجج قضايا تمسّ 

 .سخط الشارع لتحّمل األمر أبعادا أخرى تستهدف خصوصية مناطق دير الزور
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وهنا ثمة مجموعة توصيات إلى لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني، وقوات 

 :، وتتمثل التوصيات بما يليالف الدوليسوريا الديمقراطية، والتح 

وصريح   - واضح  بيان  تم تقديم  ما  فيه  يوّضح  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  لألهالي 

 . التوصل إليه بخصوص المناهج وعدم تعليق األمر

أو  - المنهاج،  األهالي في حال تجميد تفعيل  المتوقع تغّير وجهات نظر  ليس من 

 . تأجيل النقاش فيه

ليس من المتوقع أن تعمد اإلدارة الذاتية إلى ترك المدارس في مناطق دير الزور  -

دّرس منهاج تابع للنظام السوري، ومن الممكن أن تقبل بمنهاج األمم المتحدة في  ت

في   العاملين  من  الخبرة  ذوي  من  لجنة  تشكيل  ينبغي  لذا  محدودة،  زمنية  حدود 

السلك التربوي، لصياغة منهاج ينسجم مع تطلعات األهالي بحيث يحترم قيمهم  

 . التربية والتعليم المجتمعية الدينية وبالتعاون والتشاور مع لجنة

بحياة   - المتعلقة  وبخاصة  تداعياتها،  وتحّسس  إصدارها  يتم  التي  القرارات  دراسة 

 . الناس والتي تعد من القضايا المصيرية والتي تمس القيم المجتمعية والدينية 

التعامل مع مطالب األهالي بجدية وبخاصة الحاضنة الشعبية، والتي تمثل عامل   -

 . استقرار في المنطقة

التأويالت  تو - أمام  الطريق  وسد  وقتها  في  بالقرارات  المتعلقة  األمور  كافة  ضيح 

 . وتأجيج البعض وركوبهم الموج


