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 مقدمة 
ن الحاجة إىل الدراسات والبحوث العلمية أصبحت رضورة للمجتمعات املعارصة حتى  إ

ميكنها أن تنهض معرفياً واقتصادياً وحضارياً، فالبحث العلمي هو بوابة املعرفة وهي بدورها 
يحقق  بوابة الصناعة والتطور والتقدم التي تعني كلها بناء مجتمع قوي متامسك ومتحرض  

 الرفاهية ألفراده، ويضمن لهم السالمة واألمان.
وإذا كانت الدول املتقدمة ال ميكنها أن تحافظ عىل سيطرتها وقوتها ورفاهيتها إال من  
خالل البحث العلمي، فال شك أّن املجتمعات التي تعرضت لكوارث مدمرة عىل صعيد البنيان  

املعرفة اإلنسانية كافة، هو نقطة البداية   وعىل صعيد اإلنسان يعد البحث العلمي، يف مجاالت
لتشخيص مشكالتها ووضع الحلول ورسم السياسات التي بها يتم إعادة اإلعامر واستعادة دورها 

 وهويتها.
لقد شاركت مؤسسات املجتمع املدين السورية بشكل فاعل ومستمر بتخفيف املعاناة 

زوح والقصف منذ عرش سنوات، وعىل اإلنسانية عن الشعب السوري الذي يتعرض للتهجري والن
مشاريع  خالل  من  الضياع  من  السورية  األجيال  بتدارك  عديدة  مؤسسات  اهتمت  التوازي 
هذه   أهم  ومن  املاليني،  طالت  التي  التعليمية  املشكلة  حجم  من  كبري  بشكل  قللت  تعليمية 

ومازالت أسهمت  التي  /مداد  حدود  بال  تعليم  مؤسسة  الفاعلة  السورية  بعرشات   املؤسسات 
للبحوث   مداد  أنها أسست مركز  وآخرها  الجامعي  الجامعي ودون  للتعليم  التعليمية  املشاريع 
والدراسات الرتبوية، الذي يقع عىل عاتقه رصد الواقع السوري يف املجال الرتبوي والتعليمي  

 ووضع الخطط والسياسات وتقديم التقارير الرصينة التي يقوم بها الباحثون املختصون. 
هذا العدد األول من مجلة تبيان للعلوم الرتبوية واالجتامعية يدشن مركز مداد    ويف

العلمي يف مجاالت الرتبية والتعليم   للدراسات والبحوث الرتبوية باكورة أعامله يف البحث 
وعلم النفس، ضمن خطة لتشجيع البحث العلمي الذي يعود عىل املجتمع السوري وعىل املجتمع  

 . اإلنساين بالفائدة
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األكادمييني   من  السوري  املجتمع  نخب  من  تحرير  هيئة  املجلة  عىل  يرشف  حيث 
السوريني الذين لهم باع يف البحث العلمي، كام شارك يف العدد األول مجموعة من الباحثني  
الذين عالجوا مجموعة من القضايا الرتبوية والنفسية بأسلوب علمي رصني، إذ خضعت جميع  

الرسي، وقام الباحثون بتعديل املالحظات وااللتزام مبعايري النرش    األبحاث للتحكيم العلمي 
 العلمي.  

إن مركز مداد للدراسات والبحوث الرتبوية يترشف بدعوة جميع الباحثني للمشاركة  
يف األعداد القادمة، كام يشكر املركز كل من ساهم يف إطالق العدد األول من مستشارين 

والشك وتقنيني،  ومدققني  للمجلة؛ ومحكمني  والداعمة  الراعية  للمؤسسة  كذلك  موصول  ر 
مؤسسة تعليم بال حدود/مداد، وعىل األخص رئيس مجلس اإلدارة األستاذ عزام خانجي وسائر  

 العاملني يف املؤسسة
 الدكتور فواز العّواد  

 رئيس التحرير 
 مدير مركز مداد للدراسات والبحوث الرتبوية
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 مشكلة االعرتاف بالشهادات التعليمية يف املناطق املحررة 
 دراسة يف التاريخ الراهن 

2013 -2016 
 
 
 

 الدكتور عبد الرحمن الحاج  
 أستاذ مساعد بجامعة أنقرة للعلوم االجتامعية 

 
 

 املخلص: 
يتناول البحث االعرتاف باملناهج والشهادات الصادرة يف األرايض املحررة يف الفرتة املمتدة بني  

سيطرت املعارضة عىل مناطق    فقد، حيث متثل هذه الفرتة املؤسسة للعملية التعليمية بعمومها،  2016و  2013
ومناهجه خصوصاً مع  واسعة وأخرجتها من سلطة النظام، وظهرت حاجة ماسة لبدائل عن وثائق النظام  

با، وتم تشكيل تنظيامت إدارية بسيطة للتعليم ثم ظهرت  و تزايد وترية النزوح واللجوء إىل دول الجوار وأور 
الهيئة الوطنية العليا للرتبية والتعليم التابعة لالئتالف، إىل أن تشكلت الحكومة املؤقتة كجهاز تنفيذي كبري  

أما التنفيذية يف  النظام  الحكومة مديريات  مقابل ألجهزة  الرتبية يف هذه  وزارة  كن سيطرته، وشكلت 
 الرتبية فيام كان نشاط املنظامت غري الحكومية يتزايد يف مجال التعليم بشكل واضح.

موضوع  املحررة يف  املناطق  التعليم يف  مؤسسات  واجهت  التي  العقبات  أهم  البحث  ويناقش 
ر من قبل الحكومة السورية املؤقتة أو املنظامت  االعرتاف، وفحص املساعي التي بذلت يف هذا اإلطا

الحكومية، والنتائج التي وصلت إليها تلك الجهود يف ظل بدائل محدودة، واآلثار املرتتبة عىل ذلك يف 
تحفيز أو إحباط الطالب ودفعهم إىل متابعة التعليم أو الهجرة، واألبعاد السياسية املرتتبة عىل النجاح أو  

 ناطق املحررة. الفشل يف إدارة امل
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يستند البحث منهجياً بشكل أسايس إىل التحليل التاريخي املأخوذ من التاريخ الراهن مستنداً إىل 
تتعلق   التي  الوثائق  البحث  ويستخدم  املحددة،  الزمنية  الفرتة  والوثائق يف  واألحداث  الوقائع  معطيات 

واإلدا الهيئات  الصادرة عن  أو  دول صديقة  الصادرة عن  املناطق  باملوضوع  التعليم يف  تدير  التي  رات 
مفتوحة   وغري  مغلقة  مصادر  عموماً  وهي  الرسمية  واملراسالت  ذلك أ املحررة،  يشمل  للعموم،  متاحة  و 

 املراسالت مع املؤسسات الرسمية، باإلضافة إىل املصادر املفتوحة. 
 االعرتاف بالشهادة الكلامت املفتاحية: سوريا، االعرتاف، االعتامد، التعليم، املناطق املحررة، 

 

Kurtarılmış Bölgelerdeki Diplomaların Tanınması Sorunu 

Güncel Tarih Araştırması 2013-2016 

Özet: 

Araştırma, 2013-2016 yılları arasında Suriye’deki kurtarılmış bölgelerde 

verilen müfredat ve diplomaların tanınmasını ele almaktadır. Bu dönem, genel 

olarak eğitim kurumunun kuruluş dönemi mesabesindedir. Nitekim Suriye 

muhalefeti geniş bölgelere hakim olmuş, oralardan rejimin otoritesini çıkarmış ve 

dolayısıyla rejimin resmi belgelerine ve eğitim müfredatına acil ihtiyaç doğmuştur. 

Bilhassa ülke içi göç, komşu ülkelere ve Avrupa’ya göç olgusu yoğunlaşmıştır. 

Öncelikle basit idari eğitim teşkilatları kurulmuş, daha sonra Suriye Muhalif ve 

Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na bağlı Ulusal Yüksek Öğretim Kurulu 

oluşturulmuştur. Ardından kontrol altındaki bölgelerde rejimin icra teşkilatlarına 

karşılık büyük bir icra organı olarak Geçici Hükümet teşkil edilmiştir. Geçici 

hükümetin Eğitim Bakanlığı, eğitim müdürlükleri oluşturmuş, aynı zamanda sivil 

toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki faaliyetleri ciddi ölçüde artmıştır. 

Araştırma, kurtarılmış bölgelerdeki eğitim kurumlarının tanınma konusunda 

karşılaştığı en önemli engelleri ele almakta, bu çerçevede Geçici Suriye Hükümeti 

ve kamu kurumları tarafından harcanan çabaları, sınırlı alternatifler karşısında bu 

çabaların sonuçlarını, öğrencilerin eğitime devam konusunda teşvik edilmesi ya da 

hayal kırıklığına uğratılması, göç olgusu, kurtarılmış bölgelerin yönetiminde başarı-

başarısızlıkların politik boyutları gibi etkilerini incelemektedir. 

Araştırma temel olarak, belirli bir zamansal döneme ait olaylar, gelişmeler ve 

belgelere dayalı veriler üzerinden güncel tarih ekseninde tarihsel-analitik yöntemi 

esas almakta, konuya ilişkin gerek dost ülkelere, gerekse kurtarılmış bölgelerdeki 

eğitim müdürlükleri ve kurullarına ait belgeleri ve diğer açık kaynakların yanı sıra 

açık ya da gizli olmayan ya da kamuya açık resmi yazışmaları kullanmaktadır. 
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Certificate issued in the liberated areas, Recognition Problem 

A study of recent history, 2013-2016 

Abstract: 

Recognition of the certificates issued in the liberated areas during 2013-2016 

is tackled by this study. It is the period of the foundation of the whole education 

process when the regime lost control over large areas to the benefit of the opposition 

forces. The need for alternatives to the regime's documents badly aroused specially 

with the excessive migrations to the neighboring countries and Europe. Primary 

administrations established then followed by the emergence of the High National 

Commission for Education affiliated with the Coalition, and finally the SIG as a de 

facto administrative counter-institution to that of the regime in the territories under 

its control. The Ministry of Education established directorates, with an obvious rise 

of the NGOs in the field in question. 

The research discusses the main obstacles of the education institutes as far as 

recognition is concerned. It also manifests the efforts of the SIG or the governmental 

organizations along with the results in the light of the limited alternatives in hand. 

Moreover, It refers to the effects, negative or positive, on the students as to continue 

learning or immigrate. The political factors resulted from success or failure at 

administrating the liberated areas were also considered. 

Systemically, the research basically follows the historical analysis of the 

events, facts and documents in that period of time specifically. It also manipulates 

the documents related or issued by friend countries or bodies that manage the 

education process there, in addition to the official correspondences that are generally 

kept closed and unavailable to the public, and the available ones as well.     
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 مقدمة  .1
انسحاب كان قوات النظام قد انسحبت من مناطق شاسعة يف سوريا، وخلق  2012يف نهاية عام 

النظام ومؤسساته فراغاً يف جميع املؤسسات العامة، والحكومية، وبشكل خاص يف التعليم وإدارته، األمر 
الذي دفع هيئات محلية من املجتمع املدين السوري ملحاولة التصدي لهذا الفراغ من خالل متطوعني يف  

طني بالنظام ارتباطاً وظيفياً وأمنياً،  إدارة املدارس ومامرسة التعليم، فقد كان معظم مدراء املدارس مرتب
وظهر ترسب كبري يف الكادر التدرييس، قسم من هذا الكادر ذهب إىل مناطق سيطرة النظام، وقسم آخر  
تطوع للعمل العسكري مع الفصائل الثورية، وقسم ثالث صار الجئاً خارج الحدود، وقسم رابع صار نازحاً،  

رزق آخر إذ إن العمل التطوعي يف املدارس لن يدر عليه أي دخل  وأخرياً قسم آخر بدأ يبحث عن مصدر  
الكادر  ميكنه من  تبدد  يوم، هكذا  بعد  يوماً  تزداد صعوبة  اليومية التي كانت  الحياة  متطلبات  مواجهة 

 التدرييس واإلداري وصار الفراغ مضاعفاً.
اً والبعض اآلخر يضاف إىل ذلك خروج العديد من املدارس عن العمل بعضها صار مقراً عسكري

املدارس، وظهرت   مئات  الخدمة  النتيجة خرج عن  بالكامل ويف  ميدانية يف  حدمر  ملدارس  ماسة  اجة 
وهكذا بدأت تتفاقم ظاهرة الترسب    1مخيامت النزوح واملناطق التي تتعرض للقصف أو املتاخمة للجبهات، 

إىل أن أصبح مئات اآلالف من الطالب يف سن التعليم ما دون الجامعي خارج املدارس وال يتلقون أي  
  2نوع من التعليم.

لسطح، إذ بدأت املؤسسات الخريية عىل ا  بدأت مظاهر جديدة يف التعليم تطفو  2013  منتصف يف  
بدائلها التعليمية الخاصة، صار هنالك منهاج ميني، وأردين، وكويتي؛   األجنبية تتدخل يف التعليم، وتفرض 

بسوء نية بغرض التبشري بأيديولوجيا    م سواء كان ذلك بحسن نية لسد الفراغ الذي خلفه انسحاب النظام، أ 
صعوبة جديدة   كاندينية ومذهبية )سواء كانت مسيحية أو أصولية إسالمية متطرفة(، وواقع الحال أن ذلك  

زت أمام استعادة التعليم فيام عرف منذ ذلك الوقت بـ"املناطق املحررة" وهي املناهج البديلة، إذ مل بر 
 مناهج مليئة بالتسييس الداعم للنظام.  ي يكن أمام املعلمني مناهج يدرسونها سوى مناهج النظام وه

التنفيذي  2012أنشأت املجالس املحلية يف نهاية   للتعليم تتبع مكاتبها  ة عىل غرار مكاتب مكاتب 
التعليم التي كانت تتبع مجلس املحافظة والتي كانت ترشف وتراقب التعليم، لكن أزمة التعليم كانت أكرب  

أنشأ االئتالف الوطني لقوى الثورة    2013من أن تتصدى لها مكاتب مؤلفة من موظفني أو ثالثة، ويف أيار  
 

، وزارة الرتبية 2016- 2013تقرير مرشوع امتحانات الثانوية العامة والرشعية والصناعية:  حول ظروف التعليم يف تلك الفرتة انظر: أحمدو، محمد صالح.     1
 .1، ص17/6/1017، تاريخ SYR-MS 16يف الحكومة السورية املؤقتة، رقم 

 ،  .2014خطة االستجابة اإلقليمية لسورياحول أوضاع التعليم يف تلك الفرتة انظر: املفوضية العليا لشؤون الالجئني،   2
 .2014أيار   15، و2014نيسان   7، و2014آذار   24تقارير املفوضية عن التعليم يف سوريا: 
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متثل مظلة عامة للمعارضة وأطلق عليها "الهيئة الوطنية  واملعارضة أول لجنة عليا للتعليم تتبع جهة سياسية  
العليا للرتبية والتعليم"، والتي أنشأت مكاتب مركزية تابعة لها يف املحافظات ودول الجوار، لكن عمل هذه  
املكاتب كان محصوراً باالمتحانات الثانوية، فقد كان هذا مركز اهتاممها، فقد قامت ألول مرة بامتحانات  

  2013.3العامة يف املناطق املحررة يف آب  الثانوية
العام  منتصف  يكون عادة  الذي  العامة  الثانوية  امتحانات  موعد  واقرتاب  الحرب  ومع تصاعد 
وزيادة موجات اللجوء إىل دول الجوار بدأ السؤال يطرح للمرة األوىل عن قيمة الوثائق التعليمة ومدى  

 ن يواجهون صعوبات يف استعامل هذه الوثائق.و ن والنازحئو االعرتاف بها؟ فقد بدأ الالج
  املمتدة يتناول هذا البحث قضية االعرتاف بالشهادات الصادرة يف األرايض املحررة يف الفرتة  

، حيث متثل هذه الفرتة املؤسسة للعملية التعليمية بعمومها، ويناقش البحث أسس تحقيق  2016و 2013بني 
العقبات، ثم  إوقتذاك ومدى  االعتامد واالعرتاف والظروف القامئة   لتحقيق ذلك، وتحديد أهم  عاقتها 

فحص املساعي التي بذلك يف هذا االطار من قبل الحكومة السورية املؤقتة أو املنظامت الحكومية والنتائج  
التي وصلت إليها تلك الجهود، والبحث يف الدور الذي تقوم به دول الجوار والدول العربية ودول أصدقاء  

وري، ويتطرق البحث إىل البدائل التي كانت متاحة للطالب السوريني لتجاوز العوائق الخاصة الشعب الس
 باالعرتاف بالوثائق الرتبوية والشهادات الصادرة عن جهات سورية يف املناطق املحررة.

إذاً يعالج البحث مشكلة رئيسة بالنسبة للطالب السوريني يف املناطق املحررة وهي قيمة الشهادات 
تي يحملونها وإمكانية التعامل بها خارج الحدود، واآلثار املرتتبة عىل ذلك يف تحفيز الطالب عىل متابعة  ال

التعليم واألبعاد السياسية املرتتبة عىل النجاح أو الفشل يف إدارة املناطق املحررة وتقديم البدائل الالزمة  
منها فكاتب من الخدمات املدنية. إضافة إىل ذلك يقدم مادة تاريخية، وه ي مادة ميثل الكاتب جزءاً 

البحث أحد األشخاص الذين كانوا جزءاً من الكفاح يف هذه القضية، وبالتايل فإن املادة التاريخية ليست  
 فقط مجرد مادة بحثية بل هي أيضاً شهادة ووثيقة للتاريخ.    

اريخ الراهن مستنداً إىل ويستند البحث منهجياً بشكل أسايس إىل التحليل التاريخي املأخوذ من الت
معطيات الوقائع واألحداث والوثائق يف الفرتة الزمنية املحددة، لكن أيضاً سيستخدم مناهج أخرى جزئيا  
التاريخية وغري ذلك مام يفرضه السياق مبا  حيث يتطلب األمر مثل تحليل املحتوى واملقارنة واملقايسة 

 يكمل وال يتعارض مع املنهج األساس. 

 
 .1الهيئة الوطنية العليا للرتبية والتعليم، د.ت، ص، 2013امة للعام تقرير نهاية االمتحانات للثانوية الع  انظر: خانجي، جالل الدين.   3
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ما هي املشكلة التي تواجهها الشهادة السورية الصادرة  جابة عن األسئلة اآلتية:حث اإل يحاول الب
عن املؤسسات الثورية واملعارضة يف االعرتاف بها؟ ما هي املساعي املبذولة لحل هذه املشكلة؟ ما هي 

وضوع االعرتاف العوائق التي واجهتها هذه املساعي؟  كيف حلت تلك العوائق؟ ما هو الوضع الذي آل إليه م
؟ ولسوء الحظ ال توجد دراسات رصينة سابقة حول هذا املوضوع ميكن االستناد إليها، كام  2016نهاية عام  

 أن الخرباء يف هذا املوضوع واملختصني فيه نادرون مام يزيد يف صعوبة البحث.  
الهيئات  يستخدم البحث الوثائق التي تتعلق باملوضوع الصادرة عن دول صديقة أو صادرة عن  

واإلدارات التي تدير التعليم يف املناطق املحررة، واملراسالت الرسمية وهي عموماً مصادر مغلقة وغري  
و متاحة للعموم، يشمل ذلك املراسالت مع املؤسسات الرسمية، باإلضافة إىل املصادر املفتوحة  أمفتوحة  

عرتاف، واآلليات املتبعة يف ذلك، سواء املتمثلة يف القوانني واإلجراءات الخاصة مبوضوعي االعتامد واال 
باإلضافة إىل الكتب    الوطنية تلك الصادرة عن مجالس التعليم العايل أو وزارت الرتبية أو هيئات االعتامد  

والتقارير   السوري  باملوضوع  مبارشة  ذات صلة  وليست  اإلنكليزية  باللغة  الخاصة وهي عموماً  املنشورة 
 م يف سوريا . الدولية واإلقليمية عن التعلي

 يف مفهومي االعتامد واالعرتاف .2
 :Accreditation 4االعتامد  .1.2
ملنح اإلجازة من املؤسسة املسؤولة    تاإلجراءاتتضمن مجموعة من    قانونية(Processهو عملية )  
التعليم إلصدار شهادات مبؤهالت علمية  ر عن إدا التعليم الوطني )غالبا ما تكون حكومية( ملؤسسات  ة 

والنظام التعليمي وهو نظام موحد    برامج تعليمية محددة )تتضمن الربامج مفهوم املناهج حكامً محددة يف  
 دون الجامعي(.  عادة يف الدولة املجيزة خصوصا يف التعليم ما

يتضمن االعتامد عادة إجراءات قانونية عديدة قد تستغرق سنوات لتحقيقها تتعلق بالبيئة التعليمية،  
التدرييس واإلداري، والخدمات، والربامج والسياسات الحكومية املرتبطة بالتنمية باإلضافة إىل والكادر  

قرار إحداث املؤسسة التعليمية أو املوافقة عىل اإلحداث )تصدره وزارة الرتبية أو مجلس الوزراء، وبعض  
 الدول ال تعتربه رشطاً(. 

 
 انظر:    4

Kumar Soni, Satish. Preparing for Accreditation: Of Quality Assurance of Professional Services, India, 2014, p. xi. 
R. Coffey, Kitty and M. Millsaps, Ellen. A Handbook to Guide Educational Institutions Through the Accreditation Process: The ABCs of 

Accreditation, USA, 2004, p.3 
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الحكوم واألجهزة  بالدولة  مرتبط  محلية  طبيعة  ذو  فيها وهو  توجد  التي  الوطنية  أو  املحلية  ية 
مؤسسات التعليم املعتمدة حرصاً )الفروع الدولية تحتاج العتامد يف بلد الفرع، ويف بعض الدول الفروع  

 املحلية يف املدن أو الواليات ميكن يحتاج إىل اعتامد جديد كام يف تركيا(. 
خر، لكنها جميعها تقوم عىل قواعد عامة  تختلف اإلجراءات التي تتضمنها عملية االعتامد من بلد آل 

 : قانونيةمشرتكة بغض النظر عن التفاصيل وكيفية تحويلها إىل إجراءات أو ربطها مبواد 
قرار اإلحداث، أو الرتخيص األويل: إيجاد وضع قانوين إلحداث املؤسسة التعليمية املراد اعتامد  -

لجهات املسؤولة عن تخطيط التعليم وتنميته،  وثائقها، يف بعض البلدان يكون ذلك بقرار حكومي من ا
من رئاسة الحكومة  إن كانت مؤسسة تعليم عايل أو مدرسة دولية )نظامها التعليمي    ها اآلخر يف بعضو 

ويف بعض البلدان يرجع     5ر باللغات العاملية، ومنهاجها دويل( كام هو الحال يف تركيا، اغري محيل، وتد
ية أو التعليم العايل( أو الهيئة الحكومية املختصة )محلس التعليم العايل، أو  ذلك إىل الوزارة )وزارة الرتب

يتعلق هذا بخصوصية كل بلد وآلية صنع القرار فيه، لكن اليشء    6الخ( مثل اليمن.   ...هيئة االعتامد الوطني
ة عن ذلك. املهم أن قرارا حكوميا باإلحداث أمر أسايس وميثل خطوة أوىل بغض النظر عن الجهة املسؤول

وللحصول عىل مثل هذا القرار قد يتطلب األمر إجراءات فرعية أخرى، تتعلق بكون املؤسسة أهلية أو  
 عامة، وربحية أم ال. وقرار اإلحداث رشط لكل ما بعده. 

الكف- التدرييس  الكادر  وتوفر  األهلية  بوجود  مرتبط  الربامج  إقرار  واملناهج:  الربامج    وءتقييم 
امج، وباللغة التي ستدرس فيها )واملقصود بالربنامج هنا إما مرحلة دراسية اختصاصية  والالزم لهذه الرب 

أو فرع   الرشعية،  أو  الفنية  أو  )املهنية(  الصناعية  أو  األدبية  الثانوية  مثل  الجامعي  دون  ما  التعليم  يف 
اجستري يف ازة يف علم النفس يف التعليم الجامعي أو املجاختصايص يف مرحلة معينة مثل برنامج اإل 

قة عن  ثأو منب  الوزارة اإلرشاد النفيس(. أما إقرار املناهج فهو أمر يرجع إىل لجنة متخصصة منبثقة عن  
مجلس التعليم العايل يف التعليم الجامعي، ويتم هذا اإلقرار بناء عىل معايرة وفقا للمعايري املرجعية للتعليم  

 امج التعليمية. الوطني يف كل دولة، والتي تحدد مؤهالت محددة للرب 
خاصة بالبيئة التعليمية )املدرسة أو الجامعة(    تقييم البيئة التعليمية: تشرتط جميع الدول رشوطاً -

 وذلك لتوفري الحد األدىن لجودة التعليم وفق املعايري الوطنية لجودة التعليم. 

 
 :  ، وانظر  أيضاً YOK( عىل موقع مجلس التعليم العايل 1981انظر قانون التعليم العايل يف تركيا  )   5

Mizikaci, Fatima. Higher Education in Turkey, UNISCO European Center for Higher Education, Bucharest, 2016.  
يم  قانون تنظ، املادة الثانية، ويسمى القانون قرار اإلحداث بـ"الرتخيص األويل"، وانظر أيضا قانون "2010يف اليمن    قانون التعليم العايل"انظر مثالً:  "    6

 . 12" أو قانون التعليم الخاص )للتعليم ما دون الجامعي(، الفصل الثاين، املادة مؤسسات التعليم األهلية والخاصة
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سنوياً عرب لجنة   تقييم مخرجات التعليم أو املؤهالت: يف التعليم ما دون الجامعي يكون التقييم-
التقييم السنوي تقييم مؤهالت الخريجني يف ثالث دفعات   التعليم العايل يضيف إىل  متخصصة، ويف 
كرشط ملنح املؤسسة التعليمية قرار االعتامد النهايئ، وإال فإن عدم توافر املؤهالت الالزمة يفرتض أن  

 تؤدي إىل إغالق املؤسسة وسحب الرتخيص منها. 
دون الجامعي من سنة إىل ثالث سنوات، ويف التعليم العايل   متتد يف التعليم ما  هذه اإلجراءات

سنوات. وكام هو مالحظ فإن االعتامد مستويات ويكون مؤقتاً يف البداية وال    7متتد يف الحد األدىن إىل  
 يصبح دامئاً إال بعد إجراء تقييم مؤهالت الخريجني، هذه هي القاعدة العامة.  

 صنيف االعتامد إىل مستويني:  يقودنا هذا لت
  التعليم مستوى االعتامد املؤقت أو األويل، ويبدأ بقرار اإلحداث أو الرتخيص إلنشاء مؤسسة   .1

 . )مدرسة أو جامعة(
مستوى االعتامد الدائم أو النهايئ، ويبدأ بقرار منح الرتخيص النهايئ بناء عىل توصية لجنة   .2

 تقييم املؤهالت. 
) :   Recognitionاالعرتاف .2.2 قرار  علمية  Decisionهو  ملؤهالت  املثبتة  الشهادات  بقبول   )

يتوقف االعرتاف    7والصادرة من مؤسسات معتمدة يف دولة أخرى غري الدولة التي صدرت فيها الشهادات، 
  بشكل رئييس عىل الجودة )مرتبط بشكل جوهري بالتقييم، والتقييم مرتبط بشكل جوهري باملعايري املرجعية
الوطنية للتعليم( وضامن وجود املؤهالت التي تتضمنها الشهادات. ولذلك تسميه اليونيسكو هي "اعرتاف  

وهو يتضمن معادلة املؤهالت لحاميل الشهادة املثيلة يف   " Recognition of Qualifications،8املؤهالت
بينية )بني الدولة    الدولة التي تتخذ قرار االعرتاف، وعادة ما يكون ذلك بناء عىل اتفاقيات دولية أو 

 املعرتفة املستقبلة للشهادة والدولة املعتمدة املصدرة للشهادة(.  

 
  ،لبحر املتوسطاالتفاقية الدولية بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربية والدول األوربية املطلة عىل اانظر:     7

 .  13، ص  1971كانون األول/ديسمرب  17منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة )اليونيسكو(، 
كانون   22، منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة )اليونيسكو(،  اتفاقية االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف العربية

 . 14، ص 1978األول/ديسمرب 
8"Recognition of Qualifications: The 'recognition' of a foreign certificate, diploma or degree of higher education means its   

acceptance as a valid credential by the competent authorities in a Contracting State and the granting to its holder of rights 
enjoyed by persons who possess a national certificate, diploma or degree with which the foreign one is assessed as comparable." 

 انظر تعريف اليونيسكو يف موقعها الرسمي عىل االنرتنيت: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/recognition/ 

 .2017كانون األول   14تاريخ املشاهدة: 
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  9واالعرتاف بهذا املعنى يتطلب اثباتات قانونية محددة، كام أنه ذو طبيعة عاملية عابرة للحدود.
ألحيان يستخدم ينبغي اإلشارة هنا إىل أن هذا االستخدام للمصطلحني ليس موحداً ففي كثري من ا

 أحد املصطلحني مبعنى اآلخر بسبب االرتباط الشديد بينهام؛ إذ يفيض أحدهام إىل اآلخر بطبيعة الحال.
املصطلحني فإن أي قرار باالعرتاف يستند إىل االعتامد الذي يستند    يوكام هو واضح من مفهوم

تكن متوفرة فقد ضاعف ذلك    بدوره إىل جهة حكومية معرتف بها، وحيث أن الجهة الحكومية وقتها مل
 املشكلة بالنسبة للطالب السوريني يف املخيامت ودول اللجوء. 

 10رشوط االعرتاف  .1.2.2
والجهات   والرشوط  التفاصيل  متطابقة يف  ليست  بالشهادات  بالرغم من أن رشوط االعرتاف 
املسؤولة عنها، إال أنه باإلمكان تحديد الرشوط العامة واألساسية ألي اعرتاف من قبل أي مؤسسة تعليمية  

 أو حكومية أو مهنية؛ إذ ميكن إجامل الحد األدىن هذه الرشوط باآليت: 
معتمدة: أن تكون الجهة التي أصدرت الشهادة جهة معتمدة يف بالدها، لها ة عن مؤسسة  ر صاد  .1

 وضع قانوين واضح واعتامد نهايئ.
مصادق عليها حكومياً: أي أن تصادق وزارة الخارجية عىل األقل عىل أختام مؤسسة التعليم   .2

ما يكتفى باملصادقة   عىل الشهادة، وتصادق السفارة عىل ختم الخارجية يف البلد الذي سيعرتف بها، وعادة
 الحكومية عىل الشهادة دون الرجوع إىل وثائق اعتامد الشهادة ألن ذلك عسري. 

توفر إمكانية التوثق: يف التعليم العايل والثانوي يتم عادة يتم مراسلة املؤسسة التعلمية عرب  .3
عالقات الديبلوماسية  تأثري ال  إدراكسفارة دولتها للتأكد من صحة صدور الوثيقة عنها، ومن الطبيعي هنا  

تفقد إمكانية التوثق    فإنهايف تحقيق هذا الرشط، فالبالد التي قطعت عالقاتها الديبلوماسية مع دولة ما  
من صحة الشهادات الصادرة عن مؤسساتها التعليمية إذ ال توجد قنوات لذلك، وهذه هي إحدى املشكالت 

السوري واجهها  التي  وعو الرئيسية  تركيا  بالفعل يف  تزوير  ن  ظاهرة  ازدهار  إىل  وأدت  الدول،  من  دد 
 الشهادات والوثائق عموماً.

 
،  مثة مصطلحات أخرى ترتبط بهذين املفهومني مثل مصطلحات أخرى: ترخيص، ترخيص أويل، اعتامد عام، اعتامد خاص، اعتامد أويل، قرار اإلحداث   9

البحث فإنه ا رخصة مزاولة التعليم، االنضامم أو االنتامء، وهي مصطلحات مهمة لكنها مكملة ملا سبق ومرتبطة بالقوانني، وإذا ما تم استخدامها يف هذ
 سيتم رشحها يف السياق ذاته. 

االتفاقية الدولية بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربية هذه الرشوط مستقاة من مقتضيات ما تضمنه "   10
، ومعظمها 1978"  ليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف العربية اتفاقية االعرتاف بدراسات التع، و"1971"  والدول األوربية املطلة عىل البحر املتوسط

 يرجع إىل القواعد العامة يف املعامالت الدولية والعمل القنصيل بشكل خاص.
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يحملها  .4 التي  املؤهالت  تكافؤ  مدى  معرفة  بغرض  تتم  علمية رصفة  عملية  املؤهالت:  معادلة 
صاحب الشهادة مع الشهادات املثيلة، ويف حال وجود فجوات فإن ذلك قد يؤدي إىل رفض املعادلة أو 

 عادلة بإمتام املؤهالت لتصبح مكافئة للحد األدىن.إىل اشرتاط إكامل امل
 أنواع االعرتاف  .4.2.2

 عة االعرتاف والجهات املسؤولة عنه فيام إذا للمتابعة الدراسية أو كان للعمل.  يختلف طبت
غرضه  - الجامعية(  أو  العامة  )الثانوية  بالشهادات  اعرتاف  هو  املهني:  عرتاف  اال االعرتاف 

باملؤهالت من أجل العمل، وغالباً ما يكون مسؤوالً عنه جهة حكومية متخصصة، إذا كان اعرتافاً عاماً أو  
املؤسسات للعمل يف مؤسسة حكومية، وبعض املؤسسات الخاصة تطلب االعرتاف الحكومي، كام أن بعض 

الخاصة )ينطبق هذا عىل املدارس والجامعات( تكتفي باألختام الحكومية أي بالبند الثالث من رشوط  
 أعاله.  ةاالعرتاف املذكور 

الصعوبات الرئيسية يف هذا النوع من االعرتاف متعلق بنوعية الشهادة واملؤهالت التي تتضمنها،  
 تليها الهندسة وذلك نظراً آلثارها املبارشة عىل حياة الناس.ت الطب هي األكرث صعوبة  اوبشكل عام شهاد 

العلمي، سواء أكان  - العلمي: هو اعرتاف باملؤهالت غرضه السامح مبتابعة التحصيل  االعرتاف 
هذا يف التعليم ما دون الجامعي أم يف التعليم الجامعي. بشكل عام ال يحتاج التعليم ما دون الجامعي  

لالعرتاف املذكور أعاله،   2ا إىل وجود االختام الحكومية أيضاً كام هو يف الرشط إىل تعديل حكومي، إمن
وبعض الدول ال تهتم بالوثائق التعليمية يف مرحلة التعليم األسايس أو مبرحلة التعليم ما دون الجامعي  

الت نظامها  بسبب طبيعة  وذلك  العليا"،  "املدرسة  أو شهادة  العامة  الثانوية  وآليات  باستثناء شهادة  عليمي 
االنتساب فيه. يعود ذلك ملدى التزام الدول بامليثاق العاملي لحقوق اإلنسان )حق التعليم أحدها( وااللتزام 

الذي يعترب أحد املبادئ األساسية لليونسكو واملشتق من حقوق التعليم والعدالة    11مببدأ "التعليم للجميع"، 
 واملساواة اإلنسانية. 

الالجئون يف أملانيا ودول االتحاد األوريب والواليات املتحدة أي مشكلة يف    ولهذا السبب مل يعان  
االلتحاق باملدارس وخصوصاً بالتعليم األسايس وذلك عىل الرغم من أن معظمهم ال يحمل أية وثائق أو  
للتعامل مع الوثائق التي  يحمل وثيقة غري مصدقة من جهات حكومية. لكن يف املقابل وجدت عقبات 

 
د حيال التعليم  وتحولت إىل أهم تعه    2000، وجرى تأكيدها يف مدينة داكار عام  1990وضعت أسس حركة عاملية للتعليم للجميع يف مدينة جومتيني يف عام     11

 دولة تعهدا جامعياً بتوسيع فرص التعليم لتشمل الجميع،  انظر: 167خالل العقود املاضية حيث تعهد 
 . 2، الديباجة، الفقرة 2015، اليونسكو،  أيار نحو التعليم الجيد واملنصف والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع 2030إعالن إنشيون: التعليم بحلول عام  

 . 11، صi، ص2007، 1التقرير العاملي للتعليم للجميع، منشورات اليونسكو، ط ،: هل سنحقق هذا الهدف؟"2015م للجميع بحلول "التعلي



م 2021/  1العدد –مجلة تبيان للعلوم الرتبوية واالجتامعية   ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

- 19 - 
 

ا الحكومة املؤقتة مثالً يف الدول التي تشرتط جهة حكومية، أو التي أصدرتها مؤسسات تعلمية  أصدرته
 سورية بدون أي مرجعية سياسية حكومية. 

الجدير باملالحظة هنا أن االعرتاف الحكومي عادة يكون عاماً، مثل االعرتاف املبني عىل اتفاقيتي  
للعام   ف 1978و  1971اليونسيكو  و ب،  الجامعات  الخاصة عض  الئحتها  لديها  العريقة  الجامعات  خصوصاً 

يقتيض   ال  العام  الحكومي  واالعرتاف  وأكسفورد،  كامربديح  جامعة  مثل  بها،  تعرتف  التي  بالجامعات 
 بالرضورة اعرتافاً من قبلها بها، فالالئحة الخاصة لالعرتاف يف الجامعات تلك هو حق علمي لها.

 مستويات االعرتاف  .4.2.2
غرافيا، فهنالك  جعام شامل لكل األنواع ولكل االختصاصات وعابر لجميع ال  ليس هنالك اعرتاف

مستويات متعددة ونطاق جغرايف مختلف، إذ ما دامت جودة التعليم متفاوتة ومادامت الجغرافية قابلة 
 للتقسيم فمن الطبيعي أن يكون هنالك تفاوت يف نطاق االعرتاف وشموله.

بكل االختصاصات،    شامالً  اً اف العلمي العام بالشهادات اعرتاف االعرتاف املحدود: ال يكون االعرت -
ال بد أن يكون هنالك اتفاق عىل االختصاصات املعرتف بها، إذ تتضمن وثائق االعرتاف املتبادلة يف  ف

االتفاقيات الدولية تفاصيل للربامج يف كل جامعة، وليست كل الربامج ميكن أن تكون معرتفا بها حتى لو  
شهادتها عن جامعة معرتف بها، ينطبق هذا عىل االتفاقات الحكومية، وينطبق هذا عىل اتفاقات  صدرت  

 . االعرتاف املتبادل بني الجامعات
وميكن مالحظة هذا التفريق بني االعرتاف العام للجامعة واالعرتاف الخاص من خالل تقييم  

ها بشكل منفرد عند يف املقاييس العاملية  تصاصاتخالجامعات وبرامجها، فعادة ما تقيم برامج الجامعات وا
 لرتتيب الجامعات، وعادة ما يلعب هذا الرتتيب دوراً يف موضوع االعرتاف أيضاً.  

االعرتاف الجغرايف: هو اعرتاف بالشهادات يف مجال جغرايف محدد، قد يكون عىل مستوى  -
 ، أو عىل مستوى العامل أجمع. بأكملهامي، أو عىل مستوى قارة يإقل

ماير  التعليم  يف  وخصوصاً  الدول،  بني  املوقعة  باالتفاقيات  املوضوع  هذا  الجامعي    تبط  دون 
والثانوية العامة، أما التعليم الجامعي فإن الجامعات تحتاج لتقوية االعرتاف بها من قبل مؤسسات التعليم  

الدول األخر عرب االنضامم إىل   واتحاداتالعايل يف  ال  روابط  اتحاد  مثل  العربية الجامعات،  جامعات 
)الرابطة العربية الوحيدة للجامعات(، واتحاد جامعات العامل اإلسالمي، وشبكة جامعات آسيان، واتحاد 
الجامعات األوربية، االتحاد الدويل للجامعات )اليونسكو(، اتحاد الجامعات األفريقية. الغرض األسايس 

التي   الجامعات  بني  االعرتاف  تبادل  هو  الجامعات  هذه  أو  من  الروابط  هذه  يف  العضوية  تكتسب 
 االتحادات. وهكذا كلام زادت عضويتها يف االتحادات كلام تعزز واتسع االعرتاف بها.
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أحياناً تلجأ الجامعات خصوصاً لتعزيز االعرتاف بها عىل نطاق عاملي الحصول عىل اعتامد من  
عاون األوريب لالعتامد، هيئات االعتامد  قبل هيئات االعتامد اإلقليمية مثل هيئة االعتامد األوريب أو الت

وهناك هيئات اعتامد متخصصة بربامج أو اختصاصات علمية محددة مثل مجلس االعتامد    12األمريكية،
(، وهيئة االعتامد  ABET(، واملجلس الكندي العتامد برامج الصيدلة )COEاألمرييك للهندسة والتقنية )

  (. AHPGSالجتامعية )األملانية للربامج يف العلوم الصحية وا
 ما الهدف من تحقيق االعرتاف؟ 

إذا كان مفهوماً بالنسبة للسوريني املوجودين خارج األرايض السورية الهدف من تحقيق االعرتاف  
وهو فتح فرص استخدام الحقوق التي تتضمنها الشهادة، سواء كان ذلك يف إطار عملهم املهني أم كان  

العلمي، فإن السؤال الذي ال بد أن يرد هنا هو ما فائدة االعرتاف بالنسبة  يف إطار متابعة تحصيلهم  
 يستعملوها خارج البالد؟  للسوريني املقيمني يف األرايض السورية املحررة إذا مل

 مثة يف الواقع ثالث فوائد أساسية:
 األوىل هي تدعيم قوة الشهادة التي متنح لهم.

قتة أو اإلدارة التعليمية عىل ترسيخ التعليم الوطني ومنعه من الثانية هي تعزيز قدرة الحكومة املؤ 
االنهيار يف ظل الحرب، فاالعرتاف بالشهادة املصادقة من الحكومة السورية املؤقتة يقوي مركز اإلدارة 

 التعليمية كمرجعية وحيدة. 
و  تعزيز  الثالثة هي التخلص من الفوىض التعليمية ووجود مناهج متعددة وجهات متعددة أيضاً 

 وجود مرجعية موحدة للتعليم من خالل ثقة السوريني بقيمة الشهادة. 
ن نضيف أن النزوح واللجوء مازال مستمراً وبالتايل فإن احتامل استعامل هذه الوثائق أ وميكن  

 زال قامئاً. ما التعليمية خارج الحدود السورية 
 .  اعتامد الشهادات السورية واالعرتاف بها3

ورية عىل العديد من االتفاقات الدولية التي متنح شهاداتها اعرتافاً عاماً، وبشكل وقعت الدولة الس
اليونيسكو اإلقليميتان   اخاص شهادة الثانوية والشهادات الجامعية، يأيت يف طليعة هذه االتفاقات اتفاقيت

يف الدول العربية   "االتفاقية الدولية بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية

 
أو مجلس اعتامد   هنالك العديد من هيئات االعتامد يف الواليات املتحدة، االعتامد يكون عرب مؤسسة معرتف بها من قبل الحكومة األمريكية )وزارة التعليم   12

العايل(   التعليم  اعتامد  ملجلس  الرسمي  املوقع  اآليت عىل  الرابط  اعتامد. يف  كمؤسسة  العايل(  بها    CHEAاألمرييك)التعليم  املعرتف  املؤسسات  الئحة 
 مؤسسات اعتامد:

http://www.chea.org/pdf/CHEA_USDE_AllAccred.pdf 
 2017كانون الثاين   19تاريخ املشاهدة: 



م 2021/  1العدد –مجلة تبيان للعلوم الرتبوية واالجتامعية   ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

- 21 - 
 

، و"اتفاقية االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته  1971والدول األوربية املطلة عىل البحر املتوسط" 
، وتشري هذه االتفاقيات إىل االعرتاف بشكل رئييس بالثانوية  1978العربية"  الدول  ودرجاته العلمية يف  

 لدخول التعليم الجامعي  باعتبار أن الشهادة الثانوية تشري إىل مؤهالت 
والتي تنص عىل "تبادل   1945،13قبل ذلك وقعت الدولة السورية عىل "املعاهدة الثقافية" العربية  

الطالب والتالميذ بني معاهدها العلمية وقبولهم يف الفصول املناسبة عىل قدر ما يتوفر لدى كل منها من  
عاهد. وتسهيال لذلك تعمل الدول مع احتفاظها مببادئ أمكنة الدراسة ومع مراعاة النظم املتبعة يف تلك امل

التعليم األساسية املقررة يف بالدها عىل تعادل مراحل التعليم فيها وشهاداته، ويُنظم هذا التعادل باتفاقات 
 14خاصة فيام بينها". 

ىل أن  ، والذي ينص ع 1964واعتربت هذه املعاهدة أساساً لدستور املنظمة العربية للثقافة والعلوم 
وخصصت إدارة خاصة    15هدف املنظمة هو "تنسيق الجهود العربية يف ميادين الرتبية والثقافة والعلوم" 

، والذي  1964إدارات. وأيضاً أساساً لـ"امليثاق الوحدة الثقافية العربية"    6للرتبية وأخرى للعلوم من أصل  
الرتبية والثقافة والعلوم وإرساء دعامئها ينص عىل أن "تتعاون الدول األعضاء تعاوناً كامالً يف ميادين  

والتكامل"،  التكافل  من  أساس  واملعاهد   16عىل  باملدارس  الطلبة  "قبول  عىل  خاصة  بصفة  وتعمل 
 17والجامعات".

"تعمل "عىل بلوغ مستويات تعليمية متامثلة عن طريق    ولكن امليثاق حث الدول املوقعة عليه عىل أن 
أساس املناهج، وخطط الدراسة، والكتب   خاصة توحيد السلم التعليمي وتوحيدتنسيق أنظمة التعليم فيها، وب

الشهادات"؛ وتعادل  القبول،  وقواعد  االمتحانات  ومستوى  االعرتاف    18املدرسية،  عمليات  لتسهيل  وذلك 
 والتعديل بالدرجة األوىل.   

 
 . انظر نص املعاهدة يف املوقع الرسمي لجامعة الدول العربية عىل الرابط:  1946-10-12وقعت الدولة السورية املعاهدة يف   13

http://www.ar-pr.org/images/ILIBRARY/legalnet-4-1.pdf 
 2017كانون األول  20تاريخ املشاهدة  

 . 3املصدر السابق، املادة   14
 انظر نص الدستور يف املوقع الرسمي لجامعة الدول العربية عىل الرابط:    15

http://www.ar-pr.org/images/ILIBRARY/legalnet-4-3.pdf 
 2017كانون األول  20تاريخ املشاهدة  

 ة الدول العربية عىل الرابط:  املادة الثانية من امليثاق، انظر نص امليثاق يف املوقع الرسمي لجامع   16
http://www.ar-pr.org/images/ILIBRARY/legalnet-4-2.pdf 

 2017كانون األول  20تاريخ املشاهدة  
 املصدر نفسه.   17
 املادة الرابعة، املصدر نفسه.   18
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  19تعادلها، وعىل تنشيط البحث العلمي"،ووفقا للميثاق "تعمل الدول عىل توحيد الدرجات العلمية أو  
عىل أن "يُشكل مجلس أعىل لتنسيق التعليم الجامعي يف الوطن العريب بالتعاون مع الجامعات والجهات  

و"إنشاء اتحاد للجامعات العربية،    20املسؤولة عن التعليم العايل، لتحقيق هذا التنسيق من جميع وجوهه"، 
  21نتساب إليه".وتشجع الجامعات العربية عىل اال 

مدارسها   بني  والتالميذ  الطالب  تبادل  عىل  األعضاء  الدول  "توافق  امليثاق  هذا  أساس  وعىل 
مراعاة  ومع  املناسبة  والصفوف  املراحل  إمكانياتها، يف  قدر  عىل  قبولهم،  وتيسري  التعليمية  ومعاهدها 

تعمل    23 املادة الرابعة من هذا امليثاق، و"ريثام يتحقق توحيد األسس املشار إليها يف   22األنظمة املتبعة فيها"، 
الدراسة   مراحل  الشهادات يف  توحيد  أو  تعادل  فيها، عىل  العامة  التعليم  بأنظمة  احتفاظها  مع  الدول، 

 24املختلفة، وميكنها أن تعقد اتفاقيات بعضها مع بعض لتيسري ذلك".
يم العايل وشهاداته ودرجاته لكن أهم تلك االتفاقات هو "اتفاقية بشأن االعرتاف بدراسات التعل

يف إطار اليونيسكو، والتي كان سوريا أحد أعضائها، وهي مبينة عىل ما   1978العلمية يف الدول العربية" 
سبق من االتفاقات العربية يف إطار جامعة الدول العربية، وتتسم بالوضوح والتفصيل قياساً لالتفاقات 

االتفاقية املوقعة مع الدول األوربية املطلة عىل البحر املتوسط  السالفة، وهي متشابهة يف نصها وروحها مع  
التي وقعتها الدولة السورية قبلها، والتي ركزت عىل التعليم الجامعي والثانوي معاً عىل اعتبار أن     1976

العايل،  للتعليم  الطالب  إعداد  إىل  يهدف  الثانوي  بالدراسات   25التعليم  االعرتاف  "تأمني  إىل  وهدفت 
و"يقصد بـ"االعرتاف" بإحدى شهادات أو ألقاب أو درجات التعليم     26والشهادات عىل أوسع نطاق ممكن"، 

العايل املمنوحة يف الخارج اعتامدها من جانب السلطات املختصة يف دولة متعاقدة ، ومنح حاملها الحقوق  
حملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية وطنية تناظر الشهادة أو اللقب أو  التي يتمتع بها األشخاص الذين ي

وهذه الحقوق املذكورة "متتد إىل متابعة الدراسات، أو مامرسة نشاط مهني،     27الدرجة األجنبية املشابهة"،
  29ة املعينة".امرسة املهنويتضمن االعرتاف املهني "اعرتافاً بالكفاءة الفنية املطلوبة مل 28أو االثنني معاً". 

 
 املادة الخامسة، املصدر نفسه.   19
 املصدر نفسه.   20
 املصدر نفسه.   21
 املادة الرابعة والعرشون، املصدر نفسه.   22
 . 16انظر الحاشية رقم   23
 املادة الرابعة والعرشون، املصدر نفسه.   24
 . 2. املصدر نفسه، املادة األوىل، الفقرة  25
 .12. املصدر نفسه، الديباجة، ص 26
 . املصدر نفسه، املادة األوىل.  27
 . املصدر نفسه.  28
 ، ب.1. املصدر نفسه، املادة األوىل، فقرة  29
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املتعاقدة  الدول  يف  املمنوحة  الثانوية  الدراسة  إمتام  "بشهادات  باالعرتاف  بوضوح  وتنص 
وتشري االتفاقية بشكل رئيس إىل رضورة أن تضع الدول املوقعة عليها "مصطلحات ومعايري     30األخرى"،

  31الدراسة والشهادات املمنوحة" تقييم تيرس تطبيق نظام يكفل إمكانية املقارنة بني وحدات التقييم ومواد  
وتشكل  32كام ينص االتفاق عىل أن تحقيق مستلزمات االعرتاف يتطلب "أجهزة ]حكومية[ وطنية"، 

ريتها ملنظمة األمم املتحدة  الجنة أممية "دولية حكومية من خرباء مفوضني من الدول املتعاقدة وتسند سكرت
 تطبيق هذه االتفاقية، وتوجب االتفاقية من أجل التوثيق  رشاف عىل مهمة اإل   33للرتبية والعلم والثقافة"

العايل   التعليم  بدراسات  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  واسع،  نطاق  "بانتظام، عىل  تتبادل  أن  الدول  عىل 
  34(.12وشهاداته" )مادة

العرتاف عاملي  جميع هذه االتفاقيات هي اتفاقيات إقليمية؛ إذ ال يتوفر حتى اللحظة اتفاقية  
لتكون   لها سوريا، فذلك يتطلب عملية واسعة وتطوير أنظمة تعليم يف كل دول العامل  ميكن أن تنضم 
مالمئة، لكن الدولة السورية وقعت اتفاقيات بينية عديدة بني البلدان تخص التعليم وتنص عىل تبادل 

 ت.  ااالعرتاف بالشهاد 
ة تواجه صعوبات كبرية يف االعرتاف، فقد كانت  حتى ما قبل الثورة مل تكن الشهادات السوري

الشهادة السورية تتمتع بالحد األدىن من املصداقية، لكن األحداث املتالحقة يف الثورة وتزايد نفوذ العسكر 
وامليليشيات غري النظامية )الشبيحة( التي استغلت مراكز نفوذها باإلضافة إىل رغبة النظام يف إيصال  

طائفة العلوية إىل مراكز القرار برسعة وبدون عوائق خلق مجموعة من املصالح  مجموعات معينة من ال
تقاطعت يف إضعاف النظام االمتحاين فقد حصلت عمليات غش واسعة النطاق وترسيب واسع لألسئلة،  

من   بدءاً  بعد،  2013خالل  منظمة    35وما  االعرتاف يف  اتفاقيات  بتطبيق  الخاصة  اللجنة  دفع  ما  وهو 
اتفاقيات اليونيسكو   وتوقيع  النظام،  يصدرها  التي  الثانوية  بالشهادة  االعرتاف  بسحب  التهديد  إىل 

االعرتاف للتأكد من تطبيق كافة الرشوط، ومجرد "التذكري بالرشوط يعترب نوعاً من التهديد من منظمة  
 36اليونيسكو". 

 
 . املصدر نفسه، املادة الثالثة. 30
 .  5. املصدر نفسه، املادة الثانية، فقرة أ،  31
 . املصدر نفسه، املادة السابعة، ج. 32
 .1. املصدر نفسه، املادة التاسعة، الفقرة  33
 . املصدر نفسه، املادة الثانية عرشة.  34
 .2016حزيران/يونيو  7".. سورية أيضاً". عيل، عدنان. العريب الجديد، ترسيب أسئلة امتحانات "البكالوريار ". انظر مثالً تقري  35
". عوض، جدل حول »ثغرات« قد تهدد مكانة التعليم العايل يف سورية. من ترصيح عامر قوشجي رئيس الجمعية الوطنية للشباب والتنمية، انظر تقرير "  36

 . 2015متوز/ يوليو  23حازم. صحيفة قاسيون، 
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نبية وضعت منذ شهر  كام "أن هيئة املعلومات األوروبية املسؤولة عن االعرتاف بالشهادات األج
مطلباً خاصاً بالشهادة السورية، مشرية إىل أنها طلبت من الوزارة تزويدها بالبيانات والوثائق التي تثبت  
وجود أداة معيارية تحافظ عىل الشهادات، ومبا يتيح الفرصة للطالب يف الخارج متابعة تحصيلهم العلمي"  

مختصة باالعرتاف العاملي بالشهادات الجامعية تنتظر  وتنتظر "مؤسسات عاملية    2016،37يف أيار/ مايو  
وعدم االستجابة لها قد   38من الوزارة تزويدها باإلجراءات التي تتخذها للحفاظ عىل الشهادة الجامعية"،

 يعني سحب االعرتاف بالشهادات.
تعاين صعوبات  النظام  الحكومية تحت سلطة  املؤسسات  التي تصدرها  الشهادات  هكذا صارت 

يدة، خصوصاً وأن ذلك مرتافق مع تزوير واسع النطاق لهذه الشهادات تديره مافيا مرتبطة مبؤسسات  متزا
 التعليم التي تدار تحت سلطة النظام نفسها.

 مشكلة االعرتاف بالشهادات الصادرة يف املناطق املحررة ومساعي حلها .5
إليجاد    2012نهاية عام    39تصدت بعض منظامت املجتمع املدين يف محافظة إدلب والغوطة الرشقية

 لإلعدادية بديل للشهادات التي تصدرها مؤسسات الدولة تحت سلطة النظام، فأقامت امتحانات عامة  
والثانوية، وبالرغم من أنها تدرك أنها ليست لديها الخربة الكافية، وال متلك الحد األدىن من االعتامد أو  

د بديل يف املناطق املحررة فيام بعد ال بد أن يعرتف بهذه  إال أنها كانت تأمل أن وجو   القانونيةاملرجعية  
الشهادات، وهكذا منحت مئات الشهادات اإلعدادية والثانوية، لكن هذه الشهادات مل تكن قابلة للرصف  
عموماً، فقد كانت تواجه مشكلة املصداقية وقبول الجهة التي أصدرتها كمرجعية، وهي التزال تكافح إليجاد 

 40ل الحكومة السورية املؤقتة.حل لها من خال
 . مساعي الهيئة الوطنية العليا للرتبية والتعليم 1.5

بقرار من االئتالف الوطني السوري   2013شكلت الهيئة الوطنية العليا للرتبية والتعليم يف أيار  
لقرار  بصفته أعىل مؤسسة سياسية للمعارضة تحظى باعرتاف سيايس دويل ممثالً للشعب السوري وفقاً  

ونشطت الهيئة الوطنية العليا برسعة يف موضوع ملواجهة استحقاق البدائل   ،الهيئة العامة لألمم املتحدة 

 
املعلومات األوروبية« تطلب بيانات حول معيارية الشهادات . من ترصيح ميسون دشاش مديرة مركز القياس والتقويم يف وزارة التعليم العايل، انظر: "»  37

 .  2016حزبران/يونيو  5"، يونس، رجاء. صحيفة الوطن ]السورية[، الجامعية
http://alwatan.sy/archives/56663 

 . 2017ترشين الثاين  26تاريخ املشاهدة: 
 . من ترصيح وزير التعليم العايل محمد عامر املارديني التابع لنظام األسد، املصدر السابق نفسه.  38
 واتحاد املعلمني يف ريف إدلب.. هام منظمة إقرأ يف الغوطة الرشقية،  39
تطلب حل مشكلة هذه الشهادة،    2016.  تقدمت الهيئات العاملة يف التعليم ويف الغوطة بكتاب لوزارة الرتبية يف الحكومة السورية املؤقتة يف شهر أيلول    40

 وتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لهذا الغرض، إليجاد طريقة ملعادلة هذه الشهادات لالعرتاف بها، بدل من االعرتاف الكامل. 
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وأجرت أول امتحانات   41ها يف امتحانات الثانوية العامة،معن وثائق وشهادات التعليم، وركزت كامل اهتام
 .2013عامة للثانوية يف آب 

 وجدت الهيئة الوطنية العليا أمام مجموعة من األسئلة ميثل الجواب تحد كبري، وهي اآليت:
 ما هو املنهاج الذي ستستند عليه هذه االمتحانات؟ .1
العارمة   .2 الفوىض  ظل  تطبيقها يف  السبيل لضامن  وما  التي ستطبق؟  الجودة  معايري  هي  ما 

 لفراغ يف املناطق املحررة؟وا
ما هو السبيل للحصول عىل االعرتاف بهذه الشهادات؟ ومن هي الجهات التي يجب الحصول  .3

 عىل اعرتافها؟ 
 مل يكن لدى الهيئة العليا إجابات كاملة، ومل يكن لديها خيارات كثرية، وهكذا قررت:

تمد، حتى ال يشكل اعتامد أي أن املنهاج السوري املوجود يف مؤسسات التعليم السورية هو املع 
منهاج آخر عقبة أمام االعرتاف بالشهادة، فاملنهاج السوري هو أساس االعرتاف بالشهادة الثانوية يف  
جميع االتفاقيات، وبشكل خاص االتفاقيات اإلقليمة يف اليونيسكو. واعتامد النظام االمتحاين السوري يف  

 وتطبيقه بأعىل مستوى ممكن.  الشهادة العامة )وهو نظام فرنيس باألساس(، 
وأن تستعني مبنظامت دولية متخصصة بالتعليم لضامن الجودة، وخربات دولية صديقة داعمة 

الهولندية املتخصصة    Sparkللثورة السورية )عىل رأسها تركيا وفرنسا(. هكذا تم االستعانة مبنظمة سبارك  
اس التعليم العايل، وخصصت ملندوبيها زيارات يف التعليم العايل عىل أساس أن الشهادة الثانوية هي أس

  42 ميدانية للمراكز االمتحانية، وكذلك لوايل السوريني يف تركيا آنذاك )الكورديناتور فيصل بيه(.
ومع انتهاء االمتحانات قامت الحكومة الفرنسية بإرسال خرباء ألخذ عينات عشوائية من األوراق 

)بنسبة   املرا%5االمتحانية  بعض  من  العملية  (  جودة  من  والتأكد  فحصها  إعادة  بغرض  االمتحانية؛  كز 
امتحاناً   ذاته  بحد  هذا  كان  الناجحني،  من  للمتفوقني  فرنسا  جامعية يف  منح  تأمني  بنيِّة  االمتحانية، 

 المتحانات الهيئة الوطنية. 
 مساعي الحكومة السورية املؤقتة   .2.5

للرتبية والتعليم، وفيام كانت الهيئة قد أنهت    بعد قرابة ستة أشهر من تأسيس الهيئة الوطنية العليا
،  2013ترشين الثاين/نوفمرب  9إصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة للتو تم تشكيل الحكومة املؤقتة يف 

 
 .1، م.س، صتقرير نهاية االمتحانات الثانوية العامة.  انظر، خانجي،  41
 .  املصدر نفسه.  42
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للرتبية،  لبداية مرحلة    43وفشلت يف تعيني وزير  لكن ذلك مل مينعها من تكوين الوزارة ووضعه خطط 
  44يف مقدمتها االعرتاف بالشهادات.جديدة مليئة بالتحديات، و 

 انصبت جهود الوزارة عىل تحقيق اسرتاتيجية مؤلفة من شقني يدعم كل منهام اآلخر:  
 . إنقاذ نظام التعليم الوطني من االنهيار يف املناطق املحررة.1
 . تأمني البدائل للطالب السوريني عىل مستوى املنهاج والشهادات، 2

تكونت النواة األوىل للوزارة من مجموعة من الخرباء الذين لديهم باع طويل يف إدارة التعليم،  
مرتبط   ألنه  النظام  منهاج  اعتامد  يف  نستمر  هل  سؤال:  أمام  الوزارة  وضع  البديل  إيجاد  منطق  كان 

ف املوقعة من قبل الدولة السورية؟ أم تختار منهاجاً بديالً؟ وإذا اختارت منهاجاً بديالً باتفاقيات االعرتا
 نى عليها؟  بفام هو هذا املنهاج؟ وما هي املعايري املرجعية الوطنية الجديدة التي سي

وصلت الوزارة إىل حل وسط يخرجها من هذا املأزق، وهو تعديل مناهج النظام بحيث تبقي املادة 
العلمية وتنزع عنه التسييس الذي حرص النظام عىل ملئه به يف كل الكتب الدراسية ويف مختلف الفروع،  

للمناهج تحت شعار  وطبعت النسخة األوىل    45وجرى تشكيل لجنة خرباء لتنقيح املنهاج وفق معايري دقيقة، 
  46. 2014الحكومة املؤقتة يف كانون الثاين/يناير 

كانت الهيئة الوطنية العليا قد بدأت مبراسلة الحكومة الرتكية ومحاولة التنسيق معها للحصول عىل  
اعرتاف بالشهادات الصادرة عنها، واستمر األمر الحقاً خالل األشهر الستة األوىل من عمر الوزارة، من  

 قاءات ومراسالت رسمية بني الوزارتني، وأبدت الحكومة الرتكية تجاوبا حذراً يف البداية. خالل ل
وكانت الحكومة الفرنسية قد توصلت إىل قرار إيجايب يف تقييمها للعينات التي أخذتها من املراكز  

 )العلمي واألديب( االمتحانية، وأبلغت الوزارة باستعدادها لقبول الطالب األوائل املتفوقني من كال الفرعني 

 
 . كان كاتب هذه السطور هو مرشح ملنصب الوزير، وفشل يف الحصول عىل املنصب بفارق صوتني، انظر:   43

Lund, Aron. To Each His Own Government: It is the season of new governments in Syria, Middle East Center, Carnegie, 
Beirut, November 14, 2013. 
http://carnegie-mec.org/diwan/53611?lang=en  

 2017كانون الثاين  26تاريخ املشاهدة: 
الفر  44 مع  ووضع  والتعليم،  للرتبية  املؤقتة  الحكومة  لرئيس  مستشاراً  بصفته  األسايس  وفريقها  الوزارة  تكوين  مهمة  السطور  هذه  كاتب  توىل  الخطة  .  يق 

 االسرتاتيجية األساسية واألوىل للوزارة. 
رتام حقوق اإلنسان، الحفاظ عىل التنوع واالختالف، استبدال النصوص قواعد للتعديل، بينها الحفاظ عىل املادة العلمية، نزع التسييس، اح   10. وضعت للجنة    45

 بالحد األدىن عند الرضورة ومبا ال يؤدي إىل تسييس مضاد، احرتام حقوق املرأة، تنمية الضمري الوطني.
شملت جميع املراحل، ما عدا كتب التاريخ    مليون كتاب  1,6. مولت الطبعة األوىل من الحكومة القطرية عرب مؤسسة قطر الخريية، كانت الطبعة األوىل    46

 التي كانت مليئة باملغالطات وبحاجة إىل تغيري كامل.
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يف الواقع كان هذا أول اعرتاف دويل   47يف منحة عىل حساب الخارجية الفرنسية يف جامعة بواتييه.
 بالشهادة الثانوية الصادرة عن مؤسسات املعارضة يف املناطق املحررة.

االتحاد   يف  االعرتاف  وتوسيع  الفرنيس،  االعرتاف  الستثامر  خطة  الرتبية  وزارة  فريق  أعدت 
فاالعرتاف وحيث ال يوجد غطاء أممي )من األمم    48ألوريب وصوال إىل مجموعة "دول أصدقاء سوريا"،ا

ليتها، و املتحدة( ميكن االستناد إليه، فال نحن تحت وصاية األمم املتحدة بحيث يكون االعرتاف من مسؤ 
فقد بنى الفريق العمل عىل    نظام األسد،  بدالً منعن الدولة السورية    وال األمم املتحدة تعرتف بنا ممثالُ

أساس أن اعتامد املؤسسات التعليمية ومؤسسات وزارة الرتبية يستمد رشعيته القانونية من الحكومة املؤقتة  
للشعب السوري بقرار أممي،   التي متثل ذراعا تنفيذياً لالئتالف الوطني، والذي بدول اعرتف به ممثالً 

وبذلك اقتضت الخطة أنه بدل السعي لتوقيع اتفاقيات جديدة    وإن مل يعرتف به ممثالً للدولة السورية.
والتي تقتيض من جهة الدخول يف عملية تقنية طويلة، ومن جهة ثانية تقتيض إقناع الدول باالنتقال من 
االعرتاف السيايس باالئتالف إىل مستوى اعرتاف قانوين مينحه صفة اعتبارية، وهو  أمر كان موضع  

دقاء عموماً، صارت الخطة هي استثامر اتفاقيات الدولة السورية ومنازعة النظام  تردد كبري لدول األص
يف دمشق عىل الرشعية، وبذلك ننتقل من األسس التقنية والقانونية املرتبطة البحتة لالعرتاف إىل مستوى  

ح صفة  القرار السيايس، وخصوصاً أن وضع املعارضة أفضل من هذه الناحية، فوجود الحكومة املؤقتة مين
 فيمكن استثامرها واالعتامد عليها.  ضعيفةندية مهام كانت 

قدر فريق الوزارة أن البداية يجب أن تكون من تركيا وفرنسا للحصول عىل اعرتاف موثق ميكننا  
"عملية بولونيا" ) ( التي قد تسمح باعرتاف دول األوربية إذا تم Bologna Processمن االستفادة من 

وتركيا انضمت إىل هذه العملية. إضافة إىل أن أكرث فائدة ميكن أن يجنيها    49أخرى،تعديلها يف أي دولة  
الطالب السوريني يف تركيا، حيث يوجد أكرب تجمع لالجئني السوريني وعىل هذا األساس الذي صار أكرث 

 وضوحاً بشأن خارطة طريق لالعرتاف.  

 
بصفتي الحكومية، وطلب إعداد قامئة للطالب    2014. أبلغني هذا القرار رسمياً املبعوث الفرنيس للمعارضة السورية السيد باسكال روز يف كانون الثاين/يناير    47

 سية.املرشحني للبعثة الفرن 
بلداً أبرزها معظم البلدان العربي ة وبلدان االتحاد األوريب   70. هي مجموعة اتصال دولي ة تدعم الثورة السورية ضد نظام بشار األسد، تتكون املجموعة من  48

ة هيئات ومنظامت دولي ة كجامعة الدول العربي ة، تهدف املجموعة إىل إيجاد حل لألزمة السوري   ة خارج إطار مجلس أمن األمم املتحدة،  وأمريكا وتركيا وعد 
 بعد عرقلة كل من روسيا والصني واستخدامها حق يهام يف النقض بشكل مشرتك ضد مرشوعي قرارت يدينان النظام السوري. 

 دولة وتسمى "دول الكور"، منها: الواليات املتحدة، تركيا، السعودية، قطر، فرنسا، بريطانيا.  11الدول األساسية فيها هي 
انطلقت عملية بولونيا من  . ECTS. عملية بولونيا هي عملية توحيد النظام التعليمي العايل يف املنطقة األوربية األوريب الذي صار معروفاً اختصاراً بنظام  49

 من مدينة بولونيا اإليطالية. للمزيد انظر:   1999إعالن بولونيا الذي أعلن يف 
The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process (Implementation Report), David Crosier and others, European 
Commission, May 14, 2015. 
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 . االعرتاف الرتيك1.2.5
لمتفوقني يف الشهادة الثانوية إلغراء وزارة التعليم الوطني الرتيك استثمر القرار الفرنيس باملنح ل

لتعديل الشهادات التي تصدرها الحكومة املؤقتة، كان لذلك أثر جيد، فقد وصلت املبذولة مع الحكومة  
الرتكية إىل عقد اجتامعات فنية عىل مستوى الخرباء بني وزارة الرتبية والتعليم يف الحكومة السورية 

ة ووزارة التعليم الوطني يف تركيا بغرض البحث يف إمكانية االعرتاف بالشهادات الثانوية العامة  املؤقت
أصدر وزير التعليم الوطني الرتكية موافقته    2014حزيران/يونيو    25ويف     50التي تصدرها الحكومة املؤقتة، 

الدراسة" سن  يف  هم  ممن  السوريني  األطفال  وثائق  شهر    إىللجؤوا  ممن    51بـ"تعديل  منذ  تركيا 
، سواء كانوا "يف املخيامت التي تديرها رئاسة الوزراء / ]عن طريق منظمة[ آفاد ، أو  2011نيسان/أبريل  

و"تعديل وثائق امتحانات البكالوريا التي أجرتها وزارة الرتبية يف الحكومة    52يقطنون يف مراكز املدن"، 
 53لقوى الثورة واملعارضة". السورية املؤقتة التابعة لالئتالف الوطني

هذه الوثيقة هي الوثيقة األوىل املتضمنة اعرتافاً بالوثائق الصادرة عن الحكومة املؤقتة ليس من  
الحكومة الرتكية وحسب، وكان عىل الوزارة أن تحسن استخدامها مع الفرنسيني الستصدار وثيقة مكتوبة  

قرار الحكومة كان شفهياً وإن نفذ عملياً. وبالرغم من  بقبول الشهادة الصادرة عن الحكومة املؤقتة، ألن  
أن القرار مل يطبق بشكل كامل يف جميع املدن والواليات الرتكية، إال أن القرار كان له أثر كبري يف منح  

وقد حصل ذلك    الشهادات قيمة فعلية، فتعديل الشهادة يعني السامح للطالب دخول الجامعات الرتكية، 
 مئات الطالب بالجامعات الرتكية.  بالفعل حيث التحق 

فاملراكز  التعليم،  جودة  ضامن  من  قلق  الرتكية  الوطني  التعليم  وزارة  داخل  تيار  هنالك  كان 
التعليمية أو مدارس السوريني يف تركيا ال تعطي صورة مشجعة عن نوعية جيدة، فكيف الحال يف سوريا 

ري مركزي بإرشاف الحكومة الرتكية ملواجهة  إجراء امتحان معيا  28/02/2015تحت الحرب؟ فاقرتح يف  

 
والتي اتفق فيها عىل اعتامد النامذج التي تصدرها   2014أيار/مايو    23. عقدت عدة اجتامعات وورشات عمل أهمها الورشة التي عقدت يف أنقرة بتاريخ    50

 الحكومة املؤقتة والتقنيات املستخدمة فيها. 
، وسليامن إيشيك رئيس الهيئة املسؤولة عن تعليم السوريني )هيئة حرض االجتامع من الطرف الرتيك يوسف بيوك معاون مستشار وزير التعليم الوطني الرتيك

إلسالمي يف  مستحدثة(، باإلضافة إىل فيصل دوملاز الوايل املنسق لشؤون الضيوف السوريني وإبراهيم ألتان ممثل الحكومة الرتكية يف منظمة التعاون ا
واملتضمنة   30/5/2014بتاريخ    Mo.5/33/104وانظر الوثيقة رقم    23/05/2014والتعليم بتاريخ    اإلغاثة اإلنسانية. انظر: محرض االجتامع الخاص بوزارة الرتبية

 رسالة من وزير الرتبية يف الحكومة املؤقتة محي الدين بنانا إىل معاون املستشار يوسف بيوك ومرفقة بالنموذج ورشحه.
الصادرة عن وزارة التعليم الوطني الرتيك، واملتضمنة مقرتح رئيس هيئة الرتبية والتعليم    ، 25/06/2014تاريخ    215.01/2643936/ 67951427. انظر الوثيقة رقم    51

 أمني غريب للوزير نايب آفجي، وقرار الوزير باملوافقة.
 . املصدر نفسه.  52
موقع من رئيس هيئة الرتبية والتعليم   2014/ 26/06تاريخ    2664553/ 215.01/ 67951427. املصدر نفسه. وصدر تعميم رسمي من وزارة التعليم الرتكية رقم    53

ة نجاح يف أمني غريب والذي ينص عىل "تعديل وثائق املواطنني السوريني والذين يقيمون يف وطننا ]تركيا[ تحت الحامية املؤقتة والحاصلني عىل وثيق
 ني لقوى الثورة واملعارضة )...( وإجراء الالزم". نتائج امتحانات وزارة الرتبية والتعليم يف الحكومة السورية املؤقتة التابعة لالئتالف الوط
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أدى    54هذا الخلل يكون بديالً عن الشهادات الثانوية التي تصدرها الحكومة املؤقتة وغريها للسوريني.
ذلك إىل وقف تعديل شهادة الحكومة املؤقتة الصادرة للطالب داخل األرايض السورية كام وضعت العديد 

، حيث صدرت تعليامت بتسهيل  2016وحتى منتصف    2015ك خالل العام  من الرشوط الجديد لتعديلها وذل
 تعديل شهادة الطالب السوريني الصادرة عن الحكومة املؤقتة.

  . االعرتاف األوريب2.2.5
التي كانت ورثت الهيئة    - أجرت وزارة الرتبية يف الحكومة السورية املؤقتة    2014يف منتصف العام  
حزيران/يونيو وطلبت من منظمة   28و 10االمتحانات الثانوية العامة بني -تعليم الوطنية العليا للرتبية وال

املنظمة   وأصدرت  تركيا،  يف  املوجودة  املراكز  يف  االمتحانات  عن  مستقل  خرباء  تقرير  إجراء  سبارك 
كان الهدف من تقرير تصدره مؤسسة أوربية مستقلة متخصصة بالتعليم     55 .2014تقريرها يف آب/أغسطس  

ايل هو تعزيز الثقة يف الشهادة الثانوية التي تصدرها الحكومة، وخصوصاً يف الدول األوربية لتقوية  الع
موقف الوزارة يف موضوع االعرتاف، حيث صارت الوجهة نحو أوربا لتوسيع االعرتاف محتمة، خصوصاً 

 وأن الدول العربية مل تعر اهتامماً يذكر ملوضوع االعرتاف بالشهادات. 
فيام التخطيط إلرسال وفد إىل    56، 2014إىل فرنسا يف آب  2013ب األوائل يف شهادة أرسل الطال 

الخارجية الفرنسية يف باريس وخارجيات دول االتحاد األوريب قد بدأ بالفعل، باعتبار أن مدخل االعرتاف  
 كام حدده فريق الوزارة يف الحكومة املؤقتة هو سيايس وليس قانونياً تقنياً.  

الثاين/نوفمرب  ترشي  5يف   مع     57اجتمع وفد وزارة الرتبية والتعليم يف الحكومة املؤقتة  2014ن 
الفرنسية الثانوية   58الخارجية  بقبول شهادات  داخيل  بتعميم  اتفاق يقيض  إىل  الوصول  الوفد  واستطاع 

لتلك التي    مامثلةإصدار وثيقة    –بحسب الفرنسيني    –العامة دون إصدار وثيقة أو كتاب للوزارة، وذلك أنه  
 أصدرتها الوزارة الرتكية سيقتيض إجراءات طويلة ومعقدة وغري مضمونة النتائج يف فرنسا.

 
 واملعنونة بـ"امتحان املعادلة للطالب األجانب"، واملتضمنة املقرتح وحيثياته. 28/02/2015تاريخ   2243910/ 10230228/215. انظر الوثيقة رقم  54
 . انظر:  55

Popovic, Milica and others, Independent Assessment Report on the Implementation of the General Certificate Exam by the 
Ministry of Education of the Interim Syrian Government, Spark, Amsterdam, August 2014. 

 )وثيقة داخلية(. 2014يوليو متوز/ 8طالب( املرسلة إىل الخارجية الفرنسية بتاريخ  10. انظر كتاب وزارة الرتبية املتضمن قامئة الطالب األوائل ) 56
عليا بدر جاموس،  . كان الوفد برئاسة مستشار رئيس الحكومة املؤقتة عبد الرحمن الحاج وعضوية كل من معاون الوزير فواز العواد ورئيس اللجنة الوطنية ال  57

 وبحضور سفري املعارضة السوري منذر ماخوس.  
ا فرانك غيللت وحرض االجتامع جميع املعنيني يف الخارجية الفرنسية بالتعليم باإلضافة إىل مدير العالقات . الطرف الفرنيس برئاسة السفري الفرنيس لسوري   58

 الخارجية بجامعة بواتييه ومسؤول من هيئة االعتامد الوطني، ومسؤول من وزارة الرتبية الفرنسية.
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استثمر هذا االعرتاف الشفهي الفرنيس املشفوع بتعميم داخيل مع املنحة الطالبية والوثائق الرتكية  
ومتكن الوفد   59يف مفاوضات الوفد مع رئاسة االتحاد األوريب )بروكسيل(، وأملانيا، وهولندا، ودول أخرى،

الثانوية للعلة ذاتها التي ذكرها من انتزاع تعهد بإصدار تعليامت للمؤسسات املعنية بالتعامل مع الشهادة  
الفرنسيون، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم دخل عرشات الطالب يف دول االتحاد األوريب إىل الجامعات 

 بدون عوائق تذكر.  
 . االعرتاف األمريك 3.2.5

جذب نشاط وزارة الرتبية وتطور أعاملها يف داخل سوريا اهتامم األمريكيني الذين نأوا بأنفسهم 
الوقت    – ذلك  السيايس    -حتى  بالجانبني  التنفيذية، وحرصوا عالقاتهم  املعارضة  عن جميع مؤسسات 

اجتمع وفد من الوزارة بالقنصلية األمريكية يف غازي عنتاب    2015والعسكري، ويف حزيران/يونيو عام  
أمرييك، بطلب  الخارجية  العالقات  يف  ومسؤولني  األمريكية  املنظامت  ممثيل  من  عدد  تعهد     60مع 

 بشأن االعرتاف بالشهادات.  الوزارةاألمريكيني بالتعامل اإليجايب مع طلب 
تواصلت الخارجية األمريكية مع وزارة الرتبية يف الحكومة املؤقتة وزودت الخارجية بجميع الوثائق 

عرتاف  والنامذج والتقارير الخاصة بالشهادة الثانوية واالعرتاف، وجدت الخارجية أن ما زودت به كاف لال 
أيلول/سبتمرب أن هذه الوثائق جرى تعميمها عىل "املؤسسات والقيمني    15بالشهادة، وأبلغت الوزارة يف  

فقد وجد فيها الخارجية ما يساعد عىل االعرتاف "عرب    61عىل االعتامد يف الواليات املتحدة األمريكية"  
 62املؤسسات والتعليم العايل يف الواليات املتحدة".

عت الوزارة تحقيق اعرتاف عميل واسع النطاق يف املجال األوريب واألمرييك وإن مل  هكذا استطا
يكن هذا االعرتاف مسند بوثائق رسمية مثبتة، باستثناء الحكومة الرتكية التي أصدرت أكرث من وثيقة  

السودان( تتضمن هذا االعرتاف. يف املقابل املساعي لتوسيع نطاق االعرتاف إىل الدول العربية )باستثناء  
ودول رشق آسيا مل تفلح ألسباب سياسية يف األعم األغلب، ولكن والحق يقال مل تبذل جهود كافية هذا 
االتجاه، فقد كانت األولوية هي تركيا واالتحاد األوريب وكان يعتقد القيمون عىل هذا امللف يف الوزارة 

 بأن اعرتاف تركيا واالتحاد األوريب سيجر وراءه الدول األخرى. 
ومع ذلك استفاد آالف الطالب يف الدخول إىل الجامعات يف تركيا واالتحاد األوريب بناء عىل 
 نتائج تلك املساعي عموماً، وهو أمر يعد انجازا كبرياً يف ظل الظروف الدولية املعقدة فيام يتصل بسوريا.

 
 .  2014ول/ديسمرب كانون األ  25و 2014ترشين الثاين/نوفمرب  9. جرت هذه االجتامعات بني  59
 . وفد الوزارة تألف من معاون الوزير للتعليم العايل عبد الرحمن الحاج ، ومدير التعليم ما دون الجامعي عزام خانجي.  60
 . من نص رسالة من مسؤولة التعليم يف الخارجية األمريكية مونيكا إبراهيم إىل كاتب هذه السطور بصفته الرسمية  .   61
 .   2015آب/أغسطس   20ن مسؤولة التعليم يف الخارجية األمريكية مونيكا إبراهيم إىل كاتب هذه السطور يف  . من نص رسالة م 62
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 . البدائل املتاحة 6
ال الثانوية  وبشكل خاص  السورية  الشهادة  تواجه  تزال  العقبات، فاالعرتاف  ال  العديد من  عامة 

الشفهي رخو، والقرارات السياسية التي اتخذت ميكن الرتاجع عنها ما دامت ليست اتفاقية موقعة من  
جانبني، يخضع هذا للتغريات التي تطرأ عىل السياسات الخارجية للدول الصديقة، وهذا يجعل البحث عن  

البدائل متاحة، ولكنها أيضا ال تخلو من صعوبات، وهذه البدائل  بدائل أمراً رضورياً، وواقع الحال أن هذه  
 هي كاآليت:
. شهادة دولية تعادل الثانوية العامة أو أي مرحلة من املراحل، بحيث ميكنها تجاوز الحدود دون  1

وشهادة   الدولية،  البكالوريا  مثل  هذه    SATمشكالت،  يف  الرئيسية  املشكلة  أن  إال  الدولية،  األمريكية 
هادات أنها باللغة اإلنكليزية، وأنها ال تتوفر دوما للطالب السوريني، فهي محصورة يف بعض دول  الش

الجوار ودول اللجوء، وال تتوفر داخل سوريا، كام أن املدارس الدولية ليست متاحة إال يف مدن قليلة يف  
 دول الجوار ودول اللجوء، ومعدومة بالطبع يف سوريا تحت الحرب. 

ؤسسات التعليمية شهادات الثانوية العامة، مثل جامعة إفريقيا العاملية )السودان(،  وتوفر بعض امل
لكن هذه الشهادة مل تخترب بعد عىل نطاق واسع، كام أن املنهاج الذي تعتمد عليه ضعيف وال يرقى للمنهاج  

 السوري ودول الجوار. 
ء، العقبة الرئيسية هي القبول املتابعة  . شهادة الثانوية العامة وما قبلها للدول املجاورة ودول اللجو 2

كردستان   وإقليم  واألردن  لبنان  العموم ميرس بشكل خاص يف  الدول، وهو عىل  تلك  التعليم  نظام  يف 
 العراق وتركيا يف مرحلة التعليم األسايس ويف االمتحان املعياري )املعادل للثانوية العامة(.  

 . خالصة وتوصيات 7
الفعيل املتاح للطالب يف األرايض املحررة حتى اآلن هو شهادات الحكومة السورية البديل الوحيد  

املؤقتة، وبشكل خاص شهادة الثانوية العامة بفروعها املختلفة، ويحقق هذا البديل عدة ضامنات مهمة،  
رأب   عىل  تساعد  موحدة  تعليم  ومخرجات  موحد  أيديولوجي(  )غري  وطني  تعليم  ضامن  رأسها  عىل 

ت يف املجتمع السوري بعد الثورة، كام أنها ميكن أن تساعد عىل اعرتاف بالشهادات يف الحكومة  التصدعا
 االنتقالية بيرس يف حال حدوث انتقال سيايس.

وعىل هذا األساس فإن دعم االعرتاف بالشهادات السورية التي تصدرها الحكومة هو رضورة 
 املوجود، نويص باآليت: العتبارات عدة، ولتوسيع االعرتاف وتقوية االعرتاف

. السعي للحصول عىل اعرتاف من الدول العربية الداعمة للثورة السورية، وبشكل خاص قطر 1
 والسعودية والكويت والبحرين، ومنحه هذا السعي األولوية نظراً لوجود جالية سورية كبرية.
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وأندونيسيا حيث  . السعي للحصول عىل اعرتاف من دول جنوب رشق آسيا، وبشكل خاص ماليزيا  2
 توجد جالية سورية كبرية، وتأثري االعرتاف من هذه الدولتني كبري عىل الدول األخرى يف املنطقة. 

 . تقوية االعرتاف القام وتحويل االعرتاف القائم من اعرتاف شفهي إىل اعرتاف مكتوب. 3
اعرتا4 إىل  سياسية  أسباب  عىل  القائم  الفردي  الدويل  االعرتاف  من  االنتقال  عىل  .  قائم  ف 

 االتفاقات املوقعة بني الدولة السورية والدول األخرى. 
. السعي إليجاد بدائل مقبولة تتجاوز عقبات االعرتاف مثل توفري امتحانات الشهادات العامة 5

 لدول من أصدقاء سوريا وخصوصاً الدول العربية يف األرايض املحررة. 
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 املخلص: 
هدف البحث الحايل إىل التعرف إىل مشكالت التعليم والتعلم لدى الطالب ذوي اإلعاقة، ودور  
وبيئة الطوارئ. وقد  السورية  الحرب  زمن  تعليمهم يف  املساعدة يف  التعليم  وبدائل  االلكرتوين  التعليم 

وجيا التعليمية  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل يف البحث. كام أو ضح البحث مفهوم التكنول
املساعدة؛ أدواتها، ووظائفها، وفوائدها، وعقبات االستفادة منها يف العملية التعليمية التعلمية للطالب ذوي  
اإلعاقة. كام أو ضحت أشكال التعليم االلكرتوين وخصائصه. وخلصت الباحثة إىل اقرتاح تصور يفيد يف  

السورية. وأوصت بتوظيف التعليم اإللكرتوين كوسيلة    تعليم الطالب ذوي االعاقة يف بيئة الطوارئ والحرب
تكنولوجيا مساعدة يف العملية التعليمية التعلمية للطالب ذوي اإلعاقة يف بيئات الطوارئ والحروب ملا  
يتمتع به هذا النوع من التعليم من خصائص وميزات تتناسب مع نوعية املتعلم )الطالب ذوي اإلعاقة(، 

يعيشها وهي الحرب السورية والتي تسببت يف صعوبة حصوله عىل التعليم، وبناء   والظروف الطارئة التي
 كفاءته وقدرته التعليمية.  

  ، تكنولوجيا املساعدة التعليمية ،الطوارئ اإلنسانية ،األشخاص ذوو اإلعاقة ،اإلعاقة الكلامت املفتاحية:
  التعليم اإللكرتوين. 
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OLAĞANÜSTÜ HAL VE SAVAŞ ORTAMLARINDA ENGELLİ 

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE YARDIMCI TEKNOLOJİNİN ROLÜ 

(SURİYE'NİN DURUMU ÖRNEKLİĞİNDE) 

Özet: 

Araştırmanın amacı, engelli öğrencilere öğretme ve öğrenme sorunlarını ele 

akmak, online eğitimin rolünü ve alternatif eğitim modellerini belirlemek, Suriye 

savaşı sırasında ve olağanüstü hallerde öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 

Araştırmacı, araştırmada açıklayıcı analitik yöntemi kullanmıştır. Araştırma ayrıca, 

engelli öğrenciler için öğrenme sürecinde yardımcı eğitim teknolojisi kavramı, 

araçları, işlevleri, avantajları ve bundan faydalanmanın önündeki engelleri açıklığa 

kavuşturmuş, online eğitimin biçimleri ve özelliklerini ele almıştır. Araştırmacı, 

olağanüstü hal ortamında ve Suriye savaşında engelli öğrencilerin eğitimine katkı 

sağlayacak bir vizyon önererek sonuca ulaşmıştır. Olağanüstü hal ve savaş 

ortamlarında engelli öğrenciler için eğitimsel öğrenme sürecinde teknolojiden 

destek alarak online eğitimin kullanılmasını tavsiye etmiştir. Çünkü bu tür bir 

eğitim, engelli öğrencilerin düzeyiyle orantılı özelliklere ve ayrıcalıklara sahiptir ve 

Suriye savaşı gibi içinde yaşadığı olağanüstü hal şartlarında eğitim almasını, 

yeterliliğini ve kapasite artışını zorlaştırmıştır. 

 

 

The Assistive Role of Technology and the Education of Persons with 

Disability In an Environment of Emergency and War 

(Syria as a model) 

Abstract: 

The goal of this research is to introduce the problems of education of students 

with disability and the role of electronic education and the alternatives available to 

facilitate education process at time of emergency and war in Syria. The researcher, 

therefore, has followed the analytical descriptive approach. 

Due to its characteristics and features that go with the targeted persons and 

their extraordinary circumstances of war they are under, which resulted in 

difficulties of education acquisition and building the competence and educational 

potential required, the research has also referred to the concept of assistive 

educational technology, its tools, functions, merits and obstacles in the educational 

process at time of war and emergency as far as students with disability are concerned.  
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 مقدمة   -1
عاىن الشعب السوري بفئاته املختلفة من أجواء الحرب وكان من هذه الفئات أصحاب اإلعاقات 
أو ذوي االحتياجات الخاصة الذين فقدوا الرعاية الالزمة وكانوا من بني أكرث الفئات تهميًشا وضعًفا،  

هم عبء، وهذا  وبخاصة يف أو ضاع النزوح القرسي، كام أنهم عانوا من العزلة والوصمة والتصورات بأن
أدى إىل تهديد كرامتهم وسالمتهم وأمنهم، وبالتايل تهديد حصولهم عىل الخدمات اإلنسانية والرعاية  
التعليم. وقد ساهم القصف املستمر يف ازدياد خطري يف أعداد املصابني  الطبية والنفسية وحقهم يف 

لتعرض ألزمات نفسية مزمنة نتيجة  بعاهات دامئة من فقدان األعضاء أو أحد الحواس كالسمع والبرص، وا
 الصدمة والخوف الشديد.  

، مثانني  ٢٠١٥وقد وثقت منظمة الصحة العاملية ومنظمة اإلعاقة الدولية يف بيانها الصادر عام  
(. وما تزال أعداد املعاقني يف ازدياد  ٢٠١٥-٢٠١٢ألف حالة إعاقة ناتجة عن استهداف املدنيني بني عامي )

اليو  يعيش  حيث  من  يومي  أكرث  ذلك  ٥،  ١م  يف  مبا  للحرب،  نتيجة  دامئة  إعاقات  مع  شخص  مليون 
٪ من إصابات الالجئني السوريني يف لبنان واألردن، هي نتيجة  ٨٠شخص فقدوا أطرافهم. وإن  ٨٦٠٠٠

 (. ٢٠١٨أذار/١٢مبارشة للحرب. )اليونيسف 
زداد بشكل خاص إن األشخاص ذوي اإلعاقة يتأثرون بشدة يف الكوارث والحروب واألزمات وت

عند األطفال منهم، حيث يتعرض األطفال ذوي اإلعاقة أكرث من غريهم ملخاطر العنف واالستغالل وسوء  
املعاملة واإلهامل وبخاصة يف حال وفاة أو لياء األمر أو تفرق الشمل. وإن عدم الحصول عىل الرعاية 

وتفاق أمد اإلصابات  إطالة  يؤدي إىل  املناسبة  والنفسية  أن عائالت  الطبية  كام  م وضعها بني األطفال. 
األطفال ذوي اإلعاقة يف زمن الحرب غالباً ما تفتقر إىل الوسائل أو القدرة عىل تزويد أطفالها باألدوات  
مراكز   كإنشاء  أو ضاعهم  لتحسني  املناسبة  الرعاية  فقدان  ومع  يحتاجونها،  التي  املساعدة  املعدات  أو 

للصم والبكم أو فاقدي البرص بهدف تقديم ما يلزمهم من احتياجات    لألطراف الصناعية أو إنشاء مدارس
 حياتية وتعليمية ورعاية نفسية لدمجهم يف املجتمع.  

 مشكلة البحث  -2
متعدد الجوانب منذ   مسلحاً  شاركت فيه عدة أطراف دولية، وبعد    ٢٠١١خاضت سورية رصاعاً 
فت هذه الحرب مأساة إنسانية كبرية، وتشري مرور عرش سنوات عىل الحرب تبدو الحصيلة ثقيلة، فقد خل

عندما بدأ الرصد الرسمي وحتى    ٢٠١٤تقديرات اليونيسف ووفًقا للبيانات التي تم التحقق منها منذ عام
طفل سوري  ٣٦٣٩طفل سوري ؛ أي مبعدل طفل واحد كل عرش ساعات، باإلضافة إىل٥٤٢٧: مقتل  ٢٠١٩عام

طفل يف القتال ال يتجاوز عمر بعضهم السبع سنوات،    ٥٠٠٠تجنيد    أصيب بجراح كنتيجة لهذا النزاع، كام تم
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مرفق تعليمي وطني للهجامت، كام دمرت البنى التحتية، وأنهك االقتصاد    ١٠٠٠وكان قد تعرض حوايل  
ماليني شخص للفرار من سورية بحثًا عن األمان يف بلدان أخرى   ٥,٦وقطاعاته املنتجة، واضطر أكرث من  

 (.   ٢٠١٩أكتوبر، ترشين الثاين ١٠األشخاص األخرين داخل سورية )يونيسيف،  فيام نزح ماليني
لها   العام  األمني  عن  الصادر  املتحدة  األمم  بيان  /فرباير    ١٨ويف  استمرار ٢٠٢٠شباط  أن   .

٪ منهم أطفال ونساء وذلك منذ  ٨٠ألف شخص سوري وأن    ٩٠٠الحمالت العسكرية تسبب يف نزوح حوايل
. وأنه غالباً ما يكون النزوح ألكرث من مرة. وتشري تقديرات اليونيسف  ٢٠١٩ول/ديسمرب  األول من كانون األ 

مليون طفل قد تأثر بالحرب داخل سورية أو من لجأ خارجها. عالوة عىل ذلك أن ستة ماليني    ٨,٤إىل أن  
هم يعيشون  مليون ال يحصلون عىل تلك املساعدات ألن٢طفل سوري بحاجة إىل مساعدات إنسانية وأكرث من  
 يف مناطق يصعب الوصول إليها أو تحت الحصار.  

لقد أّدى استمرار القصف الذي تعرضت له املدارس ومن بينها مدارس ذوي اإلعاقة إىل خروج  
التعليم فيها. إال أنه وعىل الرغم من وجود بعض املدارس يف املناطق   الكثري منها عن العمل وانقطاع 

والتي   النظام  لسيطرة  بهذه  الخاضعة  اإلعاقة  ذوي  الطالب  التحاق  فإن  الخدمة،  نطاق  مازالت ضمن 
املدارس قليل وذلك يعود ألسباب عدة يف مقدمتها صعوبة وتعقيدات إمكانية التسجيل يف هذه املدارس 
والتكلفة الباهظة للدروس الخصوصية للطالب ذوي اإلعاقة، ومحدودية أعداد املدارس مام يجعل بعد هذه  

 نية الوصول إليها صعبًا. املدارس وإمكا
يحتاج الطالب ذوي اإلعاقة للتعليم والرعاية كغريهم من الطالب إال أنه يف ظل الحرب وغياب  
الوعي لدى الكثري من األرس لرضورة تعليمهم وقلة املدارس املعنية بذلك، ال يتلقون أي رعاية أو تعليم مام  

بشكل   باملجتمع  ودمجهم  تأهيلهم  إمكانية  دون  الفئات  يحول  أكرث  هم  اإلعاقة  ذوو  فاألطفال  صحيح، 
املسؤولة  الجهات  اهتاممات  الرشيحة  هذه  تتلقى  ما  ونادرًا  واإلهامل  التمييز  تواجه  التي  املجتمعية 
واألشخاص املحيطني بها ألسباب متعددة تتمثل بضعف التمويل وقلة الوعي املعريف الذي يحرمهم من 

العمل، ف املجتمع وسوق  نسبة  ٧٠بحسب االحصاءات  االندماج يف  اقتصاديًا وهي  ناشطني  منهم غري   ٪
 (.٢٠١٧تعكس حجم التهميش والتقصري الذي يعانون منه )نجار، 

إّن التكنولوجيا وجدت يف األساس حتى متكن اإلنسان من التفوق عىل طبيعته البرشية املحدودة 
املساعدة التكنولوجيا  تعمل  خاص  وبشكل  الجسدية  أم  العقلية  عليها    سواًء  يطلق  ما   Assistiveأو 

Technology    ذوي الطالب  حياة  تخيل  الصعب  من  فلذلك  للمعاقني.  الوظيفية  القدرات  تحسني  عىل 
اإلعاقة دون األدوات التكنولوجية التي ساعدتهم بشكل أسايس عىل التواصل مع األخرين وإنجاز املهامت  
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ت املتطورة، حيث مكنتهم هذه التقنيات من إدارة البسيطة التي كان من املستحيل تحقيقها دون االبتكارا
 أمورهم الحياتية وكانت أشبه بثورة علمية وحياتيه لهؤالء املعاقني.  

ومع ظهور االنرتنت تم تطوير األداء االلكرتوين وأصبح من املمكن إعداد املحتوى اإللكرتوين  
م اإللكرتوين. ومع تطور مفهوم الفاعلية  واالختبارات اإللكرتونية والتصحيح اإللكرتوين وهي مرحلة التعلي

)السيد  الدراسية  املواد  يف  التفاعلية  التطبيقات  وخاصة  التعليمية  التطبيقات  واستخدام  توظيف  أمكن 
 (.  ٢٠١٩محمد، 

التعليم تساعد وتعمل عىل   التكنولوجيا املساعدة للطالب ذوي اإلعاقة واملدمجة يف أساليب  إن 
االستقالل يف الحصول عىل املعلومات والبيانات بأنفسهم يف العملية التعليمية    إعطائهم القدرة الكاملة عىل

والتقدم يف مجاالت التعليم. فالهدف من التكنولوجيا املساعدة يتمثل يف متكني الطالب ذوي اإلعاقة من 
قرانهم من  التغلب عىل العجز الذي يوجد لديهم والقيام بالعملية التعليمية التعلمية بصورة متاثل قيام أ

 الطالب من غري ذوي اإلعاقة. 
وال تنحرص بيئات التعلم التي توفرها التكنولوجيا املساعدة لفئات الطالب ذوي اإلعاقة عىل غرفة 
الصف وداخل املدرسة وإمنا يجب توافر هذه التسهيالت يف أماكن أخرى خارج أسوار املدرسة البد أن 

البيت عىل التكنولوجيا املساعدة والتي تتيح لهذه الفئات مواصلة  تحتوي املكتبات العامة ومقاهي اإلنرتنت و 
تعليمهم الالمنهجي ومساعدتهم يف مامرسة نشاطاتهم االجتامعية بنفس الطريقة التي ميارسها أقرانهم  

 غري املعاقني أي يف بيئات تعلم غري صفية.  
كنولوجيا املساعدة يف تعليم  وتقوم الباحثة يف البحث الحايل بالكشف عن دور وإمكانية فاعلة للت

 الطالب ذوي اإلعاقة يف بيئات الطوارئ والحرب السورية.  
 أهمية البحث:  -٣

 تكمن أهمية البحث الحايل 
من خالل تبيان أهمية التعليم االلكرتوين وبدائل التعليم املساعدة من حيث إنها عملية فكرية -١

هام البعض تناوالً منهجياً منظوماً ومنتظامً، بهدف تطوير  تتناول عمليتي التعليم والتعلم يف ارتباطهام ببعض
املواقف التعليمية وتحديدها وزيادة فاعليتها وكفاءتها؛ إلحداث تعلم أفضل وتقديم الحلول العلمية والعملية  

 ( ٢٠١٤ملشكالت التعليم والتعلم التي يواجهها املتعلمون ذوو اإلعاقة. )عبد العاطي، 
التعرف عىل دورها الفاعل يف العملية التعليمية التعلمية للطالب ذوي االعاقة. من حيث قدرتها  -٢

عىل مساعدتهم يف التغلب عىل الكثري من العقبات التي تواجههم يف الحصول عىل التعليم والتعلم يف  
البيت أو أي مكان خ التعليم والتعلم يف  ارج حدود املدرسة الحروب وبيئات الطوارئ، وإمكانية توفري 
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وبشكل انفرادي، حيث يستطيع الطالب، بشكل مستقل ودون الحاجة إىل وجود املعلم أو الصف املدريس،  
مواصلة التعليم والتعلم واالرتقاء فيه، ويسهم هذا يف تعزيز الثقة لديهم ويرفع مقدرتهم عىل استيعاب  

 وتطبيق مهارات الحياة.  
االلكرتوين، تفيد يف إمكانية تعليم وتعلم الطالب ذوي اإلعاقة    اقرتاح تصور لدور فاعل للتعليم -٣

 يف زمن الحرب السورية. 
 أهداف البحث  -٤
 تحديد مفهوم اإلعاقة، واألشخاص ذوي اإلعاقة يف بيئة الطوارئ والحرب السورية.  -١
 وارئ. التعرف إىل مشكالت التعليم لدى الطالب ذوي اإلعاقة يف زمن الحرب السورية وبيئة الط-٢
التعلمية  -٣ التعليمية  العملية  يف  املساعدة  التعليم  وبدائل  االلكرتوين  التعليم  دور  عىل  التعرف 

 للطالب ذوي االعاقة يف زمن الحرب السورية وبيئة الطوارئ
التوصل إىل مقرتحات وتوصيات تفيد يف العملية التعليمية التعلمية للطالب ذوي اإلعاقة يف  -٤

 بيئة الطوارئ.  زمن الحرب السورية و 
 أسئلة البحث: -5
 من هم الطالب ذوو اإلعاقات يف زمن الحرب السورية وبيئة الطوارئ؟ -١
 ما املشكالت التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة يف زمن الحرب السورية وبيئة الطوارئ؟-٢
للطالب ذوي ما دور التعليم اإللكرتوين وبدائل التعليم املساعدة يف العملية التعليمية التعلمية  -٣
 اإلعاقة؟ 

وبيئة  -٤ السورية  الحرب  زمن  يف  اإلعاقة  ذوي  الطالب  تعليم  يف  والتوصيات  املقرتحات  ما 
 الطوارئ؟
 مصطلحات البحث: -٦

 اإلعاقة: 
حسب تعريف منظمة الصحة العاملية: " العجز أو اإلعاقة هو مصطلح جامع يضم تحت مظلته   

 األشكال املختلفة لالعتالل أو الخلل العضوي، ومحدودية النشاط، والقيود التي تحد من املشاركة ".  
حقوق    ويف الدراسة الحالية نعرف األشخاص ذوي اإلعاقة انطالقًا من التعريف املعتمد يف اتفاقية

األشخاص ذوي اإلعاقة. حيث يشمل مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة كل األشخاص الذين يعانون من  
عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية. قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من  

فإن األشخاص ذوي اإلعاقة  املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع األخرين. وعليه  
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يف الدراسة الحالية هم جميع األطفال السوريني الذين هم يف سن املدرسة والتعلم، إما عانوا أو تسببت  
لهم الحرب يف بلدهم باملعاناة من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم  

التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصو  رة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع لدى 
 غريهم من األطفال السوريني من حيث حقوقهم يف الرعاية الصحية والتعليم.  

 األشخاص ذوو اإلعاقة يف حاالت الحروب والخطر والطوارئ اإلنسانية: -2
ها الواردة يف  حسب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تتعهد الدول األطراف ووفًقا ملسؤوليات

القانون الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل لحقوق اإلنسان، باتخاذ كافة التدابري املمكنة لضامن  
حامية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتسم بالخطورة، مبا يف ذلك حاالت  

ت وأن  الطبيعة.  والكوارث  اإلنسانية  والطوارئ  املسلح  ذوي  النزاع  األشخاص  بحق  األطراف  الدول  سلم 
اإلعاقة يف التعلم والتعليم وإلعامل هذا الحق دون متييز وعىل أساس تكافؤ الفرص، وأن تكفل الدول 
األطراف نظاًما تعليميًا جامعاً عىل جميع املستويات وتعلاًم مدى الحياة. )املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

 بدون تاريخ( 
الحا الدراسة  وحاالت  ويف  السورية  الحرب  ظل  يف  والتعلم  املدرسة  سن  يف  األطفال  هم  لية: 

من حالة عجز  الطوارئ اإلنسانية ويحتاجون إىل خدمات تربوية خاصة وخدمات داعمة، كونهم يعانون 
حيس أو عقيل أو جسمي تفرض قيودا شديدة عليهم. ورضورة تقديم التعليم لهؤالء األفراد دون متييز  

افؤ الفرص لجميع املراحل التعليمية، باختالف اإلعاقات واالحتياجات الرضورية والالزمة  وعىل أساس تك
 يف كل حالة.  

 تكنولوجيا املساعدة التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة:-٣
يكاد يجمع املتخصصون يف هذا املجال عىل تعريف تكنولوجيا التعليم ذوي االعاقة بأنها: النظرية  

الخاصة باألفراد ذوي اإلعاقة يف تيسري   طوير واستخدام وإدارة وتقويم الربامجوالتطبيق يف تصميم وت
عملية التعليم والتعلم، والتعامل مع مصادر التعلم املتنوعة إلثراء خرباتهم وسامتهم وقدراتهم الشخصية(.  

 (.  ٢٠١٦(. )املغاوري، ٢٠١٤)الباتع، 
يد من املفاهيم واملصطلحات ومنها الوسائل ويشتق من مفهوم تكنولوجيا التعليم لذوي اإلعاقة عد

 (. ٢٠٢٠التكنولوجية املعينة أو املساعدة لذوي اإلعاقة. )الباز، 
وتعرف الوسائل التكنولوجيا التعليمية أو التقنيات التعليمية املساعدة واملقدمة لذوي اإلعاقة بأنها:  

العلمية   للطلب بهدف زيادة الكفاءة  أي مادة أو قطعة، أو نظام منتج، أو يشء معدل أو مصنوع وفقاً 
ادة دراسية معينة أو سنة  والوظيفية لذوي اإلعاقة. فهي تلك األدوات واألجهزة والربمجيات الخاصة مب
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دراسية. وتساعد يف تكييف املادة الدراسية لتتالءم واحتياجات الفرد من ذوي اإلعاقة لتلك املادة أو يف  
 (. ٢٠١٦(. )املغاوري، ٢٠١٤(.. )الباتع، ٢٠٢٠تلك السنة الدراسية. )الباز، 

املساعدة   التعليمية  التكنولوجية  وسائل  تعرف  الحالية:  الدراسة  اإللكرتوين  ويف  التكييف  أنها: 
اإلعاقة عىل اختالف   ذوي  للطلبة  الدراسية  للمناهج  الخاصة  والربمجيات  واألجهزة  األدوات  باستخدام 
السورية  العربية  الجمهورية  ومعاهد  مدارس  يف  حالياً  واملتوفرة  احتياجهم،  طبيعة  أو  العمرية  فئاتهم 

ونية، حيث يتم التعلم من خاللها يف بيئات تعلم غري  الخاصة بتعليم املعاقني، وتحويلها إىل مادة الكرت 
التعليمية يف ظل الحرب   بناء قدراتهم  التعلم ومواكبة  صفية وخارج حدود املدرسة، بحيث متكنهم من 

 السورية وحاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية، حيث تكون ظروف التعلم املدريس صعبة وغري متوفرة.  
 التعليم اإللكرتوين:   -٤

خدام التكنولوجيا يف جميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأكرب فائدة، است
وقد يكون هذا التعلم تعلامً فورياً متزامناً، وقد يكون غري متزامن، داخل الفصل املدريس أو خارجه. )عبد  

 (. ٢٠١٤العاطي، 
 الدراسات السابقة -٧
راسة إىل معرفة فعالية استخدام الحاسب يف اكتساب  وهدفت هذه الد  (:1٩٩٤دراسة )حامد،    -

العادي  التدريس الصفي  بدرجة بسيطة مقارنة مع  مفاهيم رياضية أساسية لدى الطلبة املعوقني عقلياً 
ال يستخدم الحاسب. وقد كشفت النتائج أن متوسط عالمات الطلبة الذين تعلموا بواسطة الحاسوب والذي  

سط عالمات الطلبة الذين تعلموا بواسطة الطريقة الصفية العادية. وأظهرت  زاد بداللة إحصائية عن متو 
 فروق تعزى إىل الجنس.  النتائج عدم وجود  

هدفت لدراسة أثر استخدام تقنية الوسائط املتعددة يف تعليم األطفال    (:2000دراسة )الدخيل  -
دت عىل وجود دور إيجايب للوسائط  ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة عىل تحسني النطق والكالم لديهم وأك

 املتعددة كتقنية تعليمية يف تحسني النطق والكالم لألطفال املتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة.  
هدفت الدراسة إىل تعليم األطفال املعوقني إعاقة عقلية متوسطة    (:Mechling  2002دراسة )-

ركت، وأسامء بعض املواد كاملنظفات واألطعمة  قراءة الفتات املواد واملمرات يف محالت البقالة والسوبر ما
باستخدام الحاسوب وقد أشارت النتائج إىل أن استخدام الحاسوب كان ناجحاً يف تعليم قراءة وغريها  

 الفتات وأسامء املواد يف محالت البقالة والسوبر ماركت والقدرة عىل تعميم هذه املهارة.  
إىل التحقق من فاعلية تعليم الصم مهارات القراءة والكتابة وهدفت الدراسة    (:2002دراسة )املل،  -

للغة االنكليزية بواسطة برنامج حاسويب وموازنته مع فاعلية التعليم السائد يف التعليم النظامي يف معاهد  
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الصم يف مدينة دمشق. وخلصت الدراسة إىل أن تعليم الطالب الصم بواسطة الحاسوب أعطى مردوداً 
 ن التعليم بالطرق التقليدية وأنه مل يكن للجنس تأثري عىل مردود التعليم.  تعليميا أعىل م

فاعلية الربامج التفاعلية كتقنية تعليمية باستخدام الحاسوب لتيسري    (:200٣دراسة )الرصيص،    -
ئج  تعلم الرياضيات ونقل أثر التعليم إىل مواقف جديدة للتالميذ املعاقني عقلياً بدرجة بسيطة وتوصلت النتا

األخرى يف   التخصصات  وطالبات  الخاصة  الرتبية  بني طالبات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل 
ذوي   التعليمي لألطفال  املستوى  الحديثة يف تحسني  التكنولوجية  التقنيات  دور وسائل  نحو  اتجاهاتهم 

 اإلعاقة. 
بعنوان فاعلية برنامج مقرتح قائم عىل األلعاب التعليمية يف تنمية مهارات   (:200٤دراسة )شهاب،  -

حل املشكلة وبعض املهارات االجتامعية لدى األطفال املعاقني عقلياً وتوصلت إىل نفس النتائج حيث تؤكد  
رات حل املشكلة  عىل أهمية الربامج التعليمية املحوسبة املقدمة للمعاقني عقلياً القابلني للتعلم يف تنمية مها

 وبعض املهارات االجتامعية.  
)القحطاين،  - الطالبات    (:200٤دراسة  اكتساب  يف  الفروق  إىل  التعرف  الدراسة  هذه  وهدفت 

املعوقات إعاقة عقلية بسيطة مهارة القراءة باستخدام الحاسوب مقارنة بالطالبات املعوقات إعاقة عقلية  
عادية. وقد أشارت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية  بسيطة اللوايت يتعلمن بطريقة الدراسة ال

 لصالح الطالبات املعوقات إعاقة عقلية بسيطة والاليت تعلمن مهارات القراءة باستخدام الحاسوب.  
عن  ٢٠٠٥  Margaret, Bausch and Hassel bringدراسة  - التحدث  إىل  الدراسة  وهدفت   :

ن تستخدم كأسلوب حياة للطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم يف  املساعدة التي ميكن أ التكنولوجيا  
الواليات املتحدة األمريكية وتشري هذه الدراسة إىل أن األدوات املساعدة أو التكنولوجيا املساعدة التي 
يستخدمها طالب صعوبات التعلم يف مجموعات منفصلة مل يطبق استخدامها إىل اآلن بشكل مناسب يف  

 التكنولوجيا املساعدة داخل الغرفة الصفية العادية.  ية. وتقرتح هذه الدراسة تطبيق استخدام الغرف الصف
)بدران    - يف    (:200٨-200٧دراسة  محوسب  برنامج  استخدام  أثر  إىل  التعرف  الدراسة  هدفت 

ف  مقارنة بالطرائق غري املحوسبة لطالب الصتدريس مهارات القراءة األساسية لذوي صعوبات القراءة  
الثالث األسايس يف األردن. والتعرف إىل آراء أو لياء األمور للطلبة ذوي صعوبات التعلم يف تعلم أبنائهم  
باستخدام الحاسوب مقارنة بآرائهم يف تعلم أبنائهم بالطرائق األخرى. وأشارت نتائج البحث أن هناك  

يف االختبار البعدي  بية والضابطة فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ العينتني التجري
ملصلحة املجموعة التجريبية تعزى إىل الربنامج التعليمي املحسوب كام دلت النتائج إىل اتجاهات املتعلمني  
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إجابات   تحليل  نتائج  أيضا  وذلك  كانت إيجابية  املحوسب  الربنامج  القراءة مبساعدة  تعلم مهارات  نحو 
 ياء االمور كانت إيجابية.  معلمي غرفة املصادر يف التعلم وأول

هدفت إىل التعرف عىل فاعلية برنامج محوسب يف تنمية الوعي    :(200٩مطر عبد الفتاح  )دراسة  -
تعلم القراءة وجاءت النتائج  الفونولوجي وأثره عىل الذاكرة العاملة واملهارات اللغوية لدى ذوي صعوبات 

الفونولوجي واملهارات اللغوية لدى ذوي صعوبات إيجابية لصالح استخدام الكمبيوتر يف تنمية الوعي  
 التعلم.  

)محمود،    - بعـض   (:2010دراسة  باستخدام  يقوم  تدريبي  برنامج  بناء  إىل  هدفت  دراسة 
اسـرتاتيجيات التدريب اإللكرتوين الفـردي، التعـاوين، املـدمج لتنميـة املهـارات اللغوية ومفهـوم الـذات 

ال اإلعاقة  ذوي  األطفال  استخدمت  لدى  التي  املجموعة  أن  إىل  النتائج  وأشارت  للتعلم.  القابلني  عقلية 
التدريب   اسرتاتيجيتي  استخدمتا  اللتني  املجموعتني  من  تفوقا  أكرث  كانت  املدمج  التدريب  اسرتاتيجية 
فاعليتهام   يف  متقاربتني  واملدمج  التعاوين  اإللكرتوين  التدريب  اسرتاتيجية  وأن  والتعاوين  الفردي 

 هام عىل مفهوم الذات يف التطبيق البعدي والتتبعي.  وتأثري 
البلوي  )دراسة    - هدفت الدراسة إىل تطوير برنامج محوسب    (:201٩محمد حمدان، وفيصل 

وقياس أثره يف تحسني مهارات الوعي الصويت لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة، وقد توصلت نتائج  
سني مهارات الوعي الصويت لدى الطلبة ذوي صعوبات البحث إىل وجود أثر للربنامج التدريبي يف تح

القراءة، إذ أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات كل من املجموعة التجريبية  
 واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة التجريبية.  

للتدخل    هدفت الدراسة إىل إعداد برنامج حاسويب تفاعيل  (:201٩أحمد نبوي عيىس  )  دراسة  -
السعودية.  العربية  باململكة  جدة  مدارس  يف  السمع  وضعاف  الصم  األشخاص  لدى  اللغة  لتنمية  املبكر 

 وأظهرت الدراسة نتائج إيجابية يف استخدام الربنامج الحاسويب عىل الحصيلة اللغوية.  
دارس  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل وجهة نظر املعلامت مب   (:2020أمل البدو  )دراسة    - 

دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي لذوي 
االحتياجات الخاصة باملدارس. وتوصلت الدراسة إىل أّن رأي عينة الدراسة يف دور املعلمني يف تفعيل  

 عملية الدمج الرتبوي كان مرتفعا.  
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع توظيف التعليم    (: 2020شعبان    مريم املاليك، منال )دراسة    -

عدة   من خالل  املعلمني،  نظر  وجهة  من  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  التعليمية  العملية  اإللكرتوين يف 
محاور تناولت متطلبات توظيف التعليم االلكرتوين، واملهارات الالزمة لتوظيف التعليم اإللكرتوين، وتحديد  
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يرات املعلمني نحو توظيف التعليم االلكرتوين يف العملية التعليمية لذوي اإلعاقة الفكرية يف ضوء  تقد
عدد من املتغريات والتي تتمثل بـ "متغري الجنس، سنوات الخربة، الربامج التدريبية يف الحاسب اآليل، 

االلكرت  التعليم  توظيف  معوقات  والكشف عن  التقنية(،  التدريبية يف  التعليمية  الدورات  العملية  وين يف 
لذوي اإلعاقة الفكرية. وأظهرت النتائج أن درجة تقدير املعلمني نحو متطلبات توظيف التعليم االلكرتوين  
ألثر الجنس، وجاءت   دالة إحصائياً  جاءت مرتفعة عىل جميع أبعاد األداة. كام أشارت إىل وجود فروق 

ف سنوات الخربة، وجاءت الفروق لصالح ذوي الخربة  لصالح اإلناث. وجود فروق دالة إحصائياً الختال 
( سنوات، مع وجود فروق دالة إحصائياً ألثر الربامج التدريبية يف الحاسب اآليل، وجاءت  ٥األقل من )

لصالح من تلقوا برامج تدريبية يف مجال الحاسب اآليل، إضافة إىل ما سبق وجود فروق دالة إحصائياً 
التدريبية يف  الدورات  بدورات ألثر  االلتحاق  لهم  سبق  من  لصالح  وجاءت  التعليم،  التقنية يف  مجال   

 تدريبية تعنى بالتقنية.  
تعليم   يف  املساعدة  ووسائله  االلكرتوين  التعليم  استخدام  أهمية  السابقة  الدراسات  أكدت  لقد 

ليمة، ودورها  الطالب ذوي اإلعاقة بغض النظر عن نوع االعاقة أو شدتها أو باختالف طبيعة املادة التع
وتنشيط قدراتهم العقلية وتأهيلهم حتى ال يتعرضوا ملشكالت نفسية الفاعل يف تقديم الخدمات التعليمية 

 وتربوية. وليك يندمجوا يف املجتمع ويصبحوا أفراد منتجني ال عبئاً عىل أرسهم ومجتمعهم. 
 االعاقة: والتحديات التي يواجهها األشخاص ذو 

عىل الرغم من املساعي لتوفري بيئة مناسبة لذوي اإلعاقة وتسخري كافة اإلمكانيات لهم بهدف  
تقديم خدمات ترقى إىل حالة الرضا لدى هذه الرشيحة الهامة من املجتمع، إال أن هناك مجموعة من  

 التحديات الحقيقية التي مازالت تواجههم يف الحياة اليومية.  
كم   -١ املدارس وعائالتهم ورمبا القبول االجتامعي:  واتجاهات زمالئهم من االطفال يف  واقف 

هذه   وجميع  أنفسهم،  االعاقة  ذوي  األشخاص  عائالت  تتخذها  أن  ميكن  مواقف  وحتى  أيضاً  املعلمني 
املواقف ناتجة عن عدم خربة ومعرفة، ومعتقدات متوارثة حيث تؤدي بدورها إىل نظرات ازدراء وتثاقل 

 بالتايل تأخري عمليات الدمج يف املدارس الحكومية والخاصة.  من هؤالء األشخاص، و 
التي    -٢ العقبات والتحديات الكبرية  عدم االلتزام بتطبيق القوانني والسياسات: يعترب هذا من 

يواجهها االشخاص ذوو االعاقة حيث تبقى القوانني الناظمة وامليرسة لشؤون حياتهم حرباً عىل ورق وال  
قب من  اهتامماً  بهذه  تجد  مشمولني  يكونوا  ال  ورمبا  الواقع  أرض  عىل  بتطبيقها  واملعنيني  املسؤولني  ل 

 القوانني يف كثري من الدول. 
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خلو معظم املرافق واملنشآت التعليمية والطبية من التسهيالت البيئية: وعىل سبيل املثال، تُّعترََب    - ٣
ب واسعة  وممرات  األبنية  مداخل  منحدرات يف  من  التسهيالت  الكرايس بعض  مستخدمي  داخلها متكن 

املتحركة الذين يعتربوا األكرث انتشاراً يف املجتمع، عىل التنقل بأريحية، وأيضاً توفري مرافق خدمية يكون  
مبقدور هؤالء األشخاص استخدامها مبفردهم، وهذا ينطبق عىل تعديالت وتسهيالت بيئية مناسبة لتلبية  

 ل حسب إعاقته واحتياجه الخاص. احتياجات جميع أفراد ذوي اإلعاقات، ك
السمعية    –٤  اإلعاقات  بها  وأعني  الخاصة:  ذوي االحتياجات  بعينها من  الحاالت  تهميش بعض 

والبرصية ويعود سبب هذا التهميش لكون هذه الحاالت اقل عدداً من غريها من حاالت اإلعاقة أو اقل  
ت التي يتوجب القيام بها لتمكني هؤالء االشخاص انتشاراً، إضافة إىل ارتفاع تكاليف التجهيزات واإلجراءا

من مامرسة حياتهم الطبيعية حيث يتوجب توفري أشخاص مدربني عىل استخدام للغة االشارة ملساعدة  
ذوي اإلعاقة السمعية وتقديم الخدمات التي يحتاجون اليها وفيام يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية 

تسمى )مسارات بريل ( عبارة عن مسارات نافرة ومميزة بألوان عاكسة  فإنهم بحاجة إىل مسارات خاصة  
يف األرصفة ميكنهم االهتداء بها عند تنّقلهم يف الشوارع , وأيضاً بحاجة إىل كتب مرتجمة اىل )طريقة  

 بريل( حروف نافرة بأسلوب معني ميكنهم تلمسها بأصابعهم وقراءتها. 
عدم توفر الخدمات واإلرشادات الالزمة لذوي اإلعاقة ليجعلوا منهم أشخاصاً فاعلني قادرين -٥

حياتهم،   مستوى  بتحسني  الكفيلة  الفرص  وتوفري  الحياة،  معرتك  وخوض  أنفسهم،  عىل  االعتامد  عىل 
)املالح،  وتحقيق االستقاللية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعرتضهم للوصول إىل مستوى حياة أفضل.  

٢٠١٨ .) 
وتزداد التحديات لألشخاص ذوي اإلعاقة عمًقا وتأثرياً يف زمن الحروب وبيئة الطوارئ، وحول  

. ذكر تقرير صادر عن األمم املتحدة تعرض  ٢٠١٧االحتياجات والتحديات يف زمن الحرب السورية لعام  
يون شخص من إعاقات مل  ٢,٨ألف شخص يف سورية شهريًا لصدمة نفسية جراء الحرب ومعاناة    ٣٠

جسدية دامئة، وأنه يف حاالت النزاع يكون األطفال ذو اإلعاقة من أكرث الفئات هشاشة وغالبًا ما يحتاجون  
إىل عالج وخدمات متخصصة )مدارس، وسائل مساعدة، . . .( ويف حال عدم حصولهم عىل هذه الخدمات  

إال أنه ومع ازدياد وترية العنف يف سورية ازداد   فإنهم يواجهون خطرًا حقيقيًا باإلقصاء واإلهامل والوصم.
أعداد األطفال الذين يعانون من إعاقات دامئة وازداد معها الحاجة إىل مراكز الرعاية والتعليم الخاصة 
بالطالب ذوي اإلعاقة يف كافة أنحاء سورية، ويف واقع األمر التزال تعاين معظم املدن واملناطق السورية  

 (. ٢٠١٧واملراكز املعنية برعاية الطالب ذوي اإلعاقة )الصوراين، من ندرة املدارس 
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 تأثري التحديات املعيقة عىل حياة األشخاص ذوي االعاقة ودمجهم:
نتائج صحية أقل: هناك بينات متزايدة تدل عىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتلقون مستويات    -١

بعض الدراسات أيضاً إىل ارتفاع معدالت انخراط صحية أدىن من تلك التي تتوافر لعامة السكان. وأشارت  
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف سلوكيات محفوفة بالخطر مثل التدخني.  

إنجاز تعليمي أدىن: يزداد احتامل عدم االلتحاق باملدارس بني األطفال ذوي اإلعاقة عنه بني    -٢
وترقيه مع تدين معدالت استمرارهم  املعاقني،  أما  نظرائهم من األطفال غري  الدراسية.  السنوات  م يف 

الثغرات املتعلقة باستكامل التعليم فتوجد عىل مدى جميع املراحل العمرية يف كل من البلدان املنخفضة  
 ( ٢٠١٩واملرتفعة الدخل، وتظهر بصورة أو ضح يف البلدان األشد فقراً. )الزعبي، 

وهم بصفة عامة يحصلون عىل  مشاركة اقتصادية أقل: إن ذوي اإلعاقة أكرث تعرضاً للبطالة،    -٣
أجور أدىن عند تعيينهم. وتوضح البيانات العاملية للمسح الصحي العاملي أن معدالت العمل والتوظيف أقل  

%(    ٦٥%( عنها بني الرجال بدون إعاقة )  ٢٠%(، والنساء ذوات اإلعاقة )  ٥٣بني الرجال ذوي اإلعاقة )
 (٢٠١٨%(. )اليونيسف،  ٣٠والنساء بدون إعاقة )

للفقر ممن هم غري    -٤ اإلعاقة من معدالت أعىل  ذوو  األفراد  يعاين  الفقر:  معدالت أعىل من 
معاقني. ويف املتوسط، يتعرض ذوو اإلعاقة والعائالت التي تأوي بني أفرادها أحداً منهم )شخص ذو 

صور يف الوصول إعاقة( إىل معدالت أعىل من الحرمان، ومنها )عدم تأمني الغذاء، واملسكن اليسء، مع الق
إىل )الرعاية الصحية(، كام أن ما ميلكونه من أصول أقل كثرياً مام متلكه العائالت واألفراد الذين يعيشون  
حياة طبيعية. وقد تزداد التكلفة التي يتحملها األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب ما يحتاجون إليه من دعم  

 شخيص أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة.  
تامد ومحدودية املشاركة: إن االعتامد عىل الحلول املؤسساتية، وانعدام فرص املعيشة  زيادة االع  -٥

داخل املجتمع، وعدم كفاية الخدمات تؤدي إىل عزلة األشخاص ذوي اإلعاقة واعتامدهم عىل اآلخرين. 
ىل الذات(  وقد جرت اإلشارة إىل أن مؤسسات اإلقامة الداخلية مسؤولة عن انعدام االستقاللية )االعتامد ع

 لدى ذوي اإلعاقة، إىل جانب فصلهم عن املجتمع األوسع وانتهاك حقوقهم اإلنسانية. 
 ُسبل ازالة معيقات دمج ذوي اإلعاقة يف املجتمع:

إنَّ العمل عىل تحقيق املساواة واملشاركة الفّعالة يف املجتمع يقع يف جزء كبري منه عىل عاتق هؤالء  
هم وَحث الحكومات عىل استصدار القوانني واألنظمة امليرسة لشؤون  األشخاص أنفسهم وبسعيهم وتحرك

حياتهم، وأن تكون هذه القوانني مفّعلة ومطبقة عىل أرض الواقع وأاّل تبقى حبيسة الدساتري واألدراج،  
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)الزعبي،   معهم.  للتعامل  األنسب  والشكل  األشخاص  بهؤالء  وتعريفهم  املحيطة  املجتمعات  توعية  وأيضاً 
٢٠١٩) 

بح التعليم اآلن يف كل املجتمعات املتقدمة والنامية حقا لكل إنسان بغض النظر عن قدراته أص
تقبلهم   ولهم  والتعلم  التعليم  يف  الحق  لهم  يكون  أن  يجب  اإلعاقة  ذوي  الطالب  فإن  ولهذا  ومواهبه 

ة الطوارئ،  وبيئواحرتامهم. إال أن هذه الفئة ما زالت تعاين من مشكالت عديدة وبخاصة يف زمن الحرب  
ومن هذه املشكالت محاولة ايصال املعلومات لهذه الفئة، ومترينهم عىل استخدامها. حيث أن كل حالة  
تحتاج إىل تعامل خاص، وأنشطة خاصة، تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها. وقد يكون يف هذا يشء من  

وتعاين بعض املدارس من قصور   التحدي للمعلمني، واملدربني، والقامئني عىل العملية الرتبوية برمتها.
املدرسة،   مناهج  مالءمة  يف  قصور  أو  اإلعاقة،  ذوي  الطلبة  مع  التعامل  عىل  معلميها  قدرة  يف  واضح 

أو عدم توفر هذه املدارس، وصعوبة  وأساليبها، ومبانيها، مبا يتناسب مع حاجات هذه الفئة من الطلبة،  
وارئ، مام ينعكس عليهم بالسلب، وازدياد الفجوة بني  إمكانية الوصول إليها يف زمن الحروب وبيئة الط

هم وبني أقرانهم العاديني. والذي بدوره يزيد من شعور العزلة لديهم. وتعترب تكنولوجيا التعليم املساندة 
الطرق  من  بدال  التعليم  علمية حديثة يف  أساليب  تعتمد عىل  أنها  إذ  التعليم.  الفعالة يف  الوسائل  من 

القدمي التي  التقليدية  املشكالت  من  للعديد  الحلول  إيجاد  عىل  وتعمل  املتبعة،  ذوي  ة  الطالب  يواجهها 
اإلعاقة عىل اختالف   ذوي  للطالب  املساعدة  تكنولوجيا  ومعلميهم عىل حد سواء. حيث فتحت  اإلعاقة، 

ا أمامهم يف  الحواجز  األبواب وكرست  املختلفة  احتياجاتهم  طبيعة  أو  العمرية  الفئات  أو  لبيت،  األنواع 
طبيعية يف كثري من األحيان،  واملدرسة، والعمل، واألماكن العامة، فقد مكنتهم أن يعيشوا حياتهم بصورة  

وجعلتهم ينخر طون يف مجتمعاتهم بصورة فعاله وإيجابية ومنتجة. وال تنحرص بيئات التعلم التي توفرها 
املدرسة وإمنا توفر بيئات تعليمية خارج التكنولوجيا املساعدة للطالب ذوي اإلعاقة عىل غرفة الصف داخل  

اسوار املدرسة يف البيت، املكتبات العامة، مقاهي اإلنرتنت، بحيث تتيح الفرصة لهؤالء الطالب من مواصلة  
تعلمهم الالمنهجي، ومساعدتهم يف مامرسة نشاطاتهم االجتامعية بنفس الطريقة التي ميارسها اقرانهم  

 (. ٢٠١٤م غري صفية. عبد العاطي )من غري املعاقني يف بيئات تعل
 احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من تكنولوجيا التعليم:

إّن متطلبات ذوي اإلعاقة من تكنولوجيا التعليم مطالب عديدة تصنف يف تسع فئات، وفيام ييل  
 رشح مبسط لهذه املتطلبات: 
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يم ذوي اإلعاقة إجراء الدراسة والتحليل: حيث يجب قبل اتخاذ قرار بخصوص تكنولوجيا تعل   -١
الدراسات التي تستهدف تحليل مشكالت ذوي اإلعاقة وتقدير احتياجاتهم التعليمية، وتحليل خصائص كل  

 فئة، وتحليل الربامج واملقررات الدراسية املوجهة إليهم، وتحليل املوارد واملعوقات البيئية والتعليمية.  
معايري علمية محددة ودقيقة لتصميم كل  التصميم والتطوير: يتطلب ذلك وضع مواصفات و   -٢

مصدر تعليمي لكل فئة منهم، وتصميم املصادر وتطويرها بطريقة سليمة، وإنشاء مركز تكنولوجي تعليمي  
 مركزي متخصص يف إنتاج املصادر واملنظومات التعليمية.  

ئات تعليمية مناسبة  تصميم وتوفري البيئات واألماكن التعليمية املناسبة: البد من توفري أماكن وبي  -٣
لذوي اإلعاقة، وتشمل هذه البيئات: املباين املدرسية، ومراكز مصادر التعلم، واملكتبات املدرسية الشاملة، 

 أو خارج أسوار املدرسة يف حاالت الطوارئ والحروب.  
وتحديثها   -٤ واملختلفة،  املتعددة  التعلم  مصادر  توفري  عىل  العمل  به  يقصد  والتزويد:  االقتناء 

وتزويدها بصفة مستمرة، ويتضمن هذا املطلب توفري كل من: املواد والوسائل واملصادر التعليمية، واألجهزة  
والتجهيزات املطلوبة الستخدام تلك املصادر، ومن ثم توفري الكفاءات البيئية املؤهلة واملدربة عىل توظيف  

 تلك املصادر.  
للمتابعة والتقويم من مهامها القيام بالوظائف املتابعة والتقويم: يجب إنشاء إدارة متخصصة    -٥

التالية: متابعة وتقويم املصادر البيئية وغري البيئية، ومتابعة وتقويم توظيف املصادر واستخدامها من قبل  
املعلمني واملتعلمني، وتحديد احتياجات املدرسة أو املؤسسة التعليمية من املصادر البيئية وغري البيئية، ثم  

 ارير ورفعها إىل املسؤولني لتوفريها. كتابة التق
التدريب: يعد التدريب مطلباً ملحاً لنجاح أية برامج تطويرية، ويشمل التدريب تدريب الفئات   -٦

اإلعاقة  وذوي  اإلعاقة،  ذوي  أمور  وأولياء  التعليم،  تكنولوجيا  وأخصائيي  اإلعاقة،  ذوي  معلمي  التالية: 
 د.  أنفسهم يف حاالت التعلم الفردي عن بع

اإلعداد    -٧ تطوير  يجب  التعليم:  تكنولوجيا  وأخصائيي  اإلعاقة  ذوي  ملعلمي  األكادميي  اإلعداد 
األكادميي ملعلمي ذوي اإلعاقة وأخصائيي تكنولوجيا التعليم لتلك الفئة بكليات الرتبية، فضالً عن تدريب  

 مقرر يف تكنولوجيا تعليم ذوي اإلعاقة لجميع الطلبة يف كليات الرتبية.  
التعليم،    -٨  تكنولوجيا  وأخصائيي  املعلمني  وعي  لزيادة  أسايس  مطلب  هي  واإلعالم:  التوعية 

وأولياء أمور ذوي اإلعاقة بتلك الفئة، ويتطلب ذلك ما ييل: إقامة املحارضات والندوات واملؤمترات وورش 
 نرتنت.  العمل، وإنشاء قناة تليفزيونية تعليمية لذوي اإلعاقة وتصميم مواقع عىل شبكة اإل 
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النرش والتوظيف والتبني: أالّ تقف تكنولوجيا التعليم عند حد تصميم منتوجات ومستحدثات   - ٩
تكنولوجية وتطويرها لذوي اإلعاقة، بل ينبغي أْن تسعى لتبنيها وتوظيفها من قبل مدارس ومؤسسات تعليم  

 (. ٢٠١٤(، )عبد العاطي، ٢٠٢٠وتدريب ذوي اإلعاقة. )البدو، 
 وجيا التعليم وأهميتها لذوي اإلعاقة: وظائف تكنول

ازدادت أهمية استخدام الوسائل التعليمية يف العقود األخرية، وأصبحت تلعب الدور الرئيس يف  
عملية تدريس كل الطالب سواء أكانوا من ذوي اإلعاقة أم غريهم من الطالب العاديني، حيث تساعد  

من العقبات، كام أنها تيرس عملية تواصلهم االجتامعي    الوسائل التكنولوجية الطالب عىل التغلب عىل كثري
 وترفع من مقدرتهم عىل استيعاب وتطبيق مهارات الحياة اليومية.  

وميكن تلخيص أوجه اإلفادة من تكنولوجيا املساعدة يف التعليم لذوي اإلعاقة كام اشار اليها عبد  
 العاطي يف النقاط التالية: 

التعليم  ١ تكنولوجيا  وسائل  فتقدم  اإلعاقة،  ذوي  بني  الفردية  الفروق  مشكلة  عالج  يف  تسهم   .
اإلعاقة عىل  ذوي  مساعدة  أمكن  ومتنوعة  متعددة  وسائل  استخدمت  وكلام  للمتعلمني،  متعددة  مثريات 

 اختالف قدراتهم واستعداداتهم ومنط تعلمهم عىل التعلم بشكل أفضل.  
هات مرغوب فيها: تساعد تكنولوجيا التعليم يف تكوين اتجاهات موجبة  . تسهم يف تكوين اتجا٢

 لدى الطالب ذوي اإلعاقة، مثل: )اتباع النظام والتعاون( مام يساعد الطالب عىل التكيف االجتامعي.  
بهم: ٣ املحيط  املجتمع  مع  لتكيفهم  الالزمة  األكادميية  املهارات  اإلعاقة  ذوي  الطالب  إكساب   .

هارة واكتسابها مشاهدة منوذج لألداء، ومامرسة هذا األداء، وكال األمرين يتطلب االستعانة يتطلب تعلم امل
 بوسائل تكنولوجيا التعليم.  

. تقدم وسائل تكنولوجيا التعليم تغذية راجعة فورية والسيام برمجيات الكمبيوتر التي متكن ذوي ٤
زيز استجاباتهم والذي يؤدي بدوره إىل  اإلعاقة من معرفة خطأ أو صواب استجابتهم بشكل فوري، وتع

 تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيد عملية التعلم.  
. إمكانية تكرار الخربات: من خالل إتاحة الفرصة لذوي اإلعاقة الستخدام الربمجيات املختلفة  ٥

ت تربويًا  مطلبًا  تعد  والتي  فعالً،  مبارش  احتكاكًا  يتعلمونه  ما  وبني  بينهم  االحتكاك  طبيعة  وجعل  فرضه 
 اإلعاقة. 
. تقليل االعتامد عىل اآلخرين، مع جعل هؤالء الطالب مندمجني مع مجتمعهم والتواصل معه من  ٦

 خالل املشاركة يف األنشطة االجتامعية، وتنمية مهاراتهم الحياتية.  
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 عوامل نجاح استخدام تكنولوجيا التعليم لذوي اإلعاقة:
تعليم مع ذوي اإلعاقة تتطلب األخذ بعني االعتبار عددا من نتفق جميعا أن استخدام تكنولوجيا ال

العوامل التي قد تساهم يف دفع عجلة النجاح ملثل هذه التجارب، ألن أي استخدام خاطئ يف اختيار  
التقنية، أو الخطأ يف طريقة استخدامها سيؤدي إىل آثار سلبية عىل هذه الفئة رمبا تفوق ما كان متوقعا  

 يف حالة النجاح.   من نتائج إيجابية
وإىل رضورة مالمئة التكنولوجيا لحالة الشخص الذي يستخدمها ليك تحقق الهدف املرجو منها   

مثالً   البرصية  اإلعاقة  املساعدة فذوي  التكنولوجيا  طبيعتها عن  لتكنولوجيا مساعدة تختلف يف  بحاجة 
مادة التعلم لكلتا الفئتني ستكون بالتأكيد    لذوي اإلعاقة السمعية وبالتايل فإن الطريقة التي يتم فيها توفري

مختلفة. ناهيك عن أن درجة اإلعاقة لكل فئة تحتاج إىل نوع معني من التكنولوجيا املساعدة تسهل عىل  
 صاحبها التعامل مع مادة التعلم ومتكنه من القيام بالنشاطات والواجبات املتصلة بها.  

صورة اساسية عىل درجة اإلعاقة لدى الطالب، فعندما  إن استخدام تكنولوجيا ذوي اإلعاقة يعتمد ب 
تكنولوجيا مساعدة تعتمد عىل حاسة البرص بأشكال تكون درجة اإلعاقة البرصية خفيفة ميكن استخدام  

للامدة البرصية. بينام عند بلوغ درجة   كالتكبري أو تكنولوجيا مساعدة توفري الصوت املصاحبة  مختلفة 
إىل إعاقة برصية حادة وشديدة يصبح استخدام التكنولوجيا املساعدة السمعية   اإلعاقة حدها األعىل لتصل 

الحل األمثل يف تقديم املادة التعليمية. وينطبق ذلك عىل اإلعاقة السمعية، فكلام زادت حدتها يتم اللجوء  
 (.  ٢٠١٧إىل التكنولوجيا املساعدة البرصية للمتعلم من ذوي اإلعاقة. )زغلول، ابراهيم، 

ص العوامل التي تعترب أساساً يف تحقيق األهداف التعليمية وتعزيز عملية التعلم من خالل  وتلخ
 استخدام التكنولوجيا التعليمية الخاصة بذوي اإلعاقة مبا ييل:

. أال يكون استخدام التكنولوجيا املساعدة من أجل التكنولوجيا نفسها بحيث ال يستخدمها الفرد  ١
 مكانه القيام بالعمل دون استخدامها. من ذوي اإلعاقة إذا كان بإ 

. أن يكون استخدام التكنولوجيا املساعدة له أثر واضح يف سد عجز أو نقص لدى املستخدم  ٢
والذي بدون هذه التكنولوجيا ال يتمكن من سد هذا العجز أو النقص وبالتايل يكون الهدف من استخدامها 

 لمهم.  كرس الحاجز بني ذوي اإلعاقة بسبب إعاقاتهم وتع
. أال يكون هذا االستخدام عامل مسببا لتشتيت االنتباه ملن يستخدم هذه التكنولوجيا. فاإلكثار  ٣

 من املؤثرات الصوتية يف الربامج الحاسوبية مثال ال يساعد عىل الرتكيز أثناء عملية التعلم. 
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فعند توفر برنامج   . أن يكون استخدام التكنولوجيا املساعدة عامل تعزيز لقدراتهم عىل التعلم. ٤
يتيح اإلعادة والتكرار للفرد من فئة بطيئي التعلم من املمكن أن يساعده يف تحقيق األهداف التعليمية  

 (.  ٢٠١٦(، )املالح، ٢٠١٤املرسومة. )عبد العاطي، 
 العقبات التي تواجه استفادة ذوي االحتياجات الخاصة من التكنولوجيا:

املساعدة وتطبيقاتها يف حيـاة ذوي اإلعاقة؛ علينا أن نعلم أو  ليك ندرك أهمية هذه التكنولوجيا  
ال املعوقات التي تواجه تعليم ذوي اإلعاقة وكيف تعمل التكنولوجيـا عىل إزالة هذه العقبات. ومن هذه  

 املشاكل ما ييل:
 السلبية التي قد يتسم بها ذوي اإلعاقة والعملية التعليمية بشكل عام.  -
 ضعف الطالب من ذوي اإلعاقة أكرث من نقاط قوته. الرتكيز عىل نقاط -
 قلة الدعم املادي لتوفري الوسائل املالمئة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة.  -
 قلة عدد املدرسني املؤهلني لتعليم ذوي اإلعاقة.  -
 صعوبة جمع معلومات كافية عن احتياجات الطالب من ذوي اإلعاقة.  - 
 (.  ٢٠٢٠الدعم املجتمعي ودعم األهل. )البدو،  - 

 أنواع تكنولوجيا ذوي اإلعاقة:
 ميكن تقسيم تكنولوجيا ذوي اإلعاقة إىل قسمني:

من-١  النوع  وهذا  اإلعاقة  لذوي  خصيصاً  واملنتجة  املعّدة  املساعدة  التكنولوجيا    التكنولوجيا 
املساعدة ينحرص استخدامها عىل بيئة ذوي اإلعاقة وذلك كون عمليات إعدادها تشمل مواصفات معينة  
تتالءم وإعاقات األفراد الذين سيقومون باستخدامها وهي بالتايل تختلف عن مثيالتها الخاصة باألفراد  

الحاسب املصممة خصيصا لذوي   الذين ال تواجههم صعوبات، مثال ذلك وحدات اإلدخال الخاصة بجهاز
 اإلعاقة يف كلوحة التحكم املخصصة لألفراد الذين ال يستخدمون يدا واحدة لسبب ما.  

أو املكيفة، وهذا النوع يتم إنتاجه بصورته الطبيعية ليستخدم من  التكنولوجيا املساعدة املعدلة   -٢
قبل األفراد العاديني ولكن يتم إجراء إضافات أو تعديالت عليه ليتمكن األشخاص من ذوي اإلعاقة من 

أي شخص القيام بها استخدامه وقد تكون هذه اإلضافات أو التعديالت عليه إما طفيفة حيث يستطيع  
كتلك التي نقوم بها يف بعض الربمجيات الحاسوبية لتالءم واجهة التطبيق ذوي اإلعاقة من فئة ضعيفي  

برنامج   ففي  األيقونات   Windowsالبرص.  تكبري  يوفرها  التي  الخصائص  بعض  اختيار  ميكن  مثال 
 .  والخطوط عىل الشاشة لتمكن ضعيفي البرص من رؤية ما يظهر عىل الشاشة
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وقد تكون هذه التعديالت كبرية بحيث تتطلب من الرشكة الصانعة أو املعدة التكنولوجيا املساعدة  
الحاسوبية التي تم تطويرها وتركيبها عىل إجراء وتوفري هذه اإلضافات والتعديالت، ومثال ذلك الربامج 

الشاشة من خالل تحوي ما يظهر عىل  متابعة  الكفيف من  لتمكن  الحاسب  له إىل كالم مسموع،  أجهزة 
 (. ٢٠١٧وبذلك ميكن أن يستخدم جهاز الحاسب من قبل الشخص العادي أو الشخص املعاق. )زغلول، 

 فاعلية تكنولوجيا األشخاص املعاقني:
التغلب عىل   التكنولوجيا املساعدة يتمثل يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من  إن الهدف من 

امل املختلفة بصورة متاثل قيام أقرانهم بنفس األعامل. وتقاس فاعلية العجز الذي يوجد لديهم القيام باألع
هذه التكنولوجيا مبدى متكن الشخص املعاق الذي يستخدمها القيام مبهارة ما وإتقان هذه املهارة. مبعنى  
 أن التكنولوجيا املساعدة تكون فعالة عندما يستطيع املستخدم مامرسة املهارات املطلوبة وإتقانها بشكل 

طبيعي وال يكون إلعاقته أي أثر يحول بينه وبني مامرسة هذه املهارات وإتقانها. فإذا استطاع الكفيف 
مثالً عىل القيام بإنشاء ملف مستخدماً معالج الكلامت وكتابة ما يريد مبساعدة برنامج حاسويب يعتمد  

ا متكني  استطاع  كونه  فعااًل  يعترب  الحاسويب  الربنامج  هذا  فإن  صوته  تلبية  عىل  من  املعاق  لشخص 
 احتياجاته وكرس حاجز فقدان البرص الذي يحول بينه وبني استخدام الحاسب يف تحرير النصوص. 

 أشكال التعليم اإللكرتوين:  -
 تعددت أشكال التعليم اإللكرتوين:  
 :CDsالتعلم اإللكرتوين باستخدام األقراص املدمجة -١

يف بداية الثامنينات غري أنها كان ينقصها التفاعل   يف التعليم  SDsاستخدمت األقراص املدمجة 
بني املادة واملتعلم. وتطورت فيام بعد لتشتمل عىل برامج تعليمية صممت بطريقة ذكية يتوفر فيها التفاعل  

والطالب الذي يستخدمها. وميكن اعتامد هذا النمط من التعليم كصورة مكملة  باتجاهني بني الربنامج  
 لتقليدية. ألساليب التعليم ا

 التعلم اإللكرتوين باستخدام اإلنرتنت.  -٢
معينة  يف هذا النوع من التعليم تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص بها وملواد أو برامج 

لها، ويسمح وهذا النمط من التعليم للمتعلمني باالتصال من منازلهم ومتابعة دروسهم ومناقشتهم للمعلمني  
حددة، وبالتايل فاملحتوى يف ذلك النوع من التعليم هو املقررات املعدة الكرتونيا يف  وفق جداول زمنية م
 موقع عرب اإلنرتنت.  

: الكتاب اإللكرتوين، أو كتيب، أو أي  E- Booksالتعليم اإللكرتوين باستخدام الكتب اإللكرتوين  -٣
إلكرتونية،   هيئة  عىل  يوجد  عام  بشكل  إلكرتونيًا  مطبوع  توزيعه  والربيد وميكن  اإلنرتنت،  طريق  عن 
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اإللكرتوين والنقل املبارش للملفات، أو النقل عىل أي من الوسائط التخزينية املختلفة، ويتم قراءة هذا 
 الكتاب عىل الشاشات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر املختلفة.  

 خصائص التعليم اإللكرتوين:
 الحصول عىل املعلومات.  يعتمد عىل استخدام الوسائط اإللكرتونية واإلنرتنت يف -١
 يعتمد عىل التفاعل بني الطالب واملعلم وبني الطالب وبعضهم البعض.  -٢
 ال يستلزم هذا النوع من التعليم وجود مباين تعليمية أو صفوف دراسية.   -٣
يحدث التعلم نتيجة التواصل بني املعلم واملتعلم، والتفاعل بني املتعلم وسائل التعلم اإللكرتونية -٤

 خرى كالدروس اإللكرتونية واملكتبة اإللكرتونية، واملكتبة االلكرتونية، والكتاب اإللكرتوين وغريها.  األ 
يقوم التعلم اإللكرتوين عرب اإلنرتنت عىل إيجاد موقع إلكرتوين يخدم القطاع التعليمي مرتبطًا   -٥

 بشبكة اإلنرتنت، وتبني فيه املعلومات عىل شكل صفحات تعليمية.  
الطالب إىل بعض املواد دم نظم حامية مختلفة )مثل استخدام كلمة املرور( تسمح بدخول  تستخ  -٦

 املوجودة يف املوقع التعليمي.  
ربط جميع األقسام اإلدارية والفنية بشبكة داخلية وخارجية تخدم العاملني، وتقدم املعلومات  -٧

 التي يحتاجها اإلداريون واملعلمون والطالب.  
 علم اإللكرتوين باملقارنة بالتعليم التقليدي.  قلة تكلفة الت-٨
 سهولة تحديث الربامج واملواقع اإللكرتونية عرب الشبكة العاملية للمعلومات.  -٩

الذايت( كذلك ميكن أن يعتمد التعليم اإللكرتوين عىل مجهود املتعلم يف تعليم نفسه )التعلم  -١٠
 أو داخل الفصل يف مجموعات كبرية. يتعلم من رفاقه يف مجموعات صغرية )تعلم تعاوين( 

يتميز التعلم االلكرتوين باملرونة يف املكان والزمان، حيث يستطيع املتعلم أن يحصل عليه من  -١١
 ساعة يف اليوم طوال أيام األسبوع.  ٢٤أي مكان يف العامل ويف أي وقت يف 

يوفر التعلم اإللكرتوين بيئة تعلم تفاعلية بني املتعلم واملعلم والعكس وبني املتعلم وزمالئه،   -  ١٢
 توفر عنرص املتعة يف التعلم فلم يعد التعلم جامداً أو يعرض بطريقة واحدة بل تنوعت املثريات مام  كام

 يؤدي إىل املتعة يف التعلم.  
يوفر التعليم اإللكرتوين بيئة تعليمية تعلمية تتوفر فيها خربات تعليمية بعيدا عن املخاطر    -١٣ 

ذه الخربات يف الواقع الفعيل مثل إجراء تجارب خطرة يف  التي ميكن أن يواجهها املتعلم عند املرور به 
 معمل الكيمياء أو الحضور بالقرب من انفجارات بركان ما.  
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يستطيع املتعلم التعلم دون االلتزام بعمر زمني محدد، فهو يشجع املتعلم عىل التعلم املستمر    -١٤
 مدى الحياة. 

التقليدي فيام يتعلق بإمكانية قياس مخرجات يأخذ التعلم اإللكرتوين بنفس خاصية التعليم    -١٥
معرتف بها يف آخر الدورة أو    التعلم باالستعانة بوسائل تقويم مختلفة مثل االختبارات ومنح املتعلم شهادة

 الربنامج أو الجامعة االفرتاضية. 
ودفع -  ١٦ التعلم اإللكرتوين وجود إدارة اإللكرتونية مسؤولة عن تسجيل الدارسني  يتواكب مع 

 املرصوفات ومتابعة الدارس ومنح الشهادات. 
يحتاج املتعلم يف هذا النمط من التعليم إىل توفر تقنيات معينة مثل الكمبيوتر وملحقاته، -  ١٧

 اإلنرتنت، والشبكات املحلية.  
 ستخدام التكنولوجيا التعليمية لذوي اإلعاقةتصور مقرتح ال

توصلت الباحثة إىل مقرتح يتضمن اآليت: مبا أن التكنولوجيا املساعدة يف التعليم قد أحدثت فرقاً 
جوهرياً يف التعليم لدى العديد من الطالب ذوي اإلعاقة باختالف نوع إعاقتهم واحتياجاتهم التعليمية،  

عملية التعليمية من خالل إتاحة الفرصة ملتابعة تعليمهم خطوة خطوه،  ووفرت لهم فرص املشاركة يف ال
، ومنت مهارات التعلم لديهم، وزادت من  وأثبتت مقدرتها عىل تحسني قدراتهم عىل العمل بشكل مستقل 

التعليمية مراعية الفروق الفردية يف   تحصيلهم األكادميي، وطورت لديهم اتجاهات إيجابية نحو املواد 
التعلم والتعليم إىل املنزل، وسمحت    مستويات التعلم الذايت ونقلت عملية  لهم فرصة  تعليمهم، وأتاحت 

بظهور املشاعر واالنفعال واألفكار أثناء التعلم وكأنه داخل نظام غرفة الصف، فإّن هناك إمكانية إلنجاز  
اإلع ذوي  لألطفال  التعليمية  االحتياجات  تلبية  يف  التكنولوجيا  استخدام  الحرب  مرشوع  زمن  يف  اقة 

السورية. لكن هناك عدة اعتبارات ال بّد من مراعاتها لضامن تحقيق هدف تعليم الطالب ذوي اإلعاقة  
 يف زمن الحرب السورية وبيئة الكوارث:

إنشاء مركز لتقييم احتياجات ذوي اإلعاقة يف بيئة الحرب والطوارئ وبخاصة منها االحتياجات    -١
ون فيه فريق من االختصاصيني بتحديد قدرات واحتياجات ذوي اإلعاقة الرتبوية  التعليمية والنفسية، يتعا

 والنفسية.  
أن يتبنى القامئون عىل تنفيذ برامج الطلبة ذوي اإلعاقة، تصميم املناهج والربامج الدراسية   -٢

عاقة من واملتوفر حاليا يف مدارس ومعاهد الجمهورية العربية السورية الخاصة بتعليم الطالب ذوي اإل 
بطريقة إلكرتونية، عىل أن يتم تحويل هذه الربامج املصممة بطريقة علمية    iPadخالل الحاسوب أو ال  

لذوي  السورية  املناهج  يف  املتوفرة  التدريبية  الربامج  تصميم  أسس  تراعي  متسلسلة،  منظمة  وتربوية 



ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   دور التكنولوجيا املساعدة يف تعليم الطالب ذوي اإلعاقة يف بيئات الطوارئ والحروب  
 

- 58 - 
 

املدرسة، بحيث متكنهم من القدرة  اإلعاقة، ليتم التعلم من خاللها يف بيئات تعلم غري صفية وخارج حدود  
التعليمية يف زمن الحرب وحاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية، حيث   بناء قدراتهم  التعلم ومواكبة  عىل 

 تكون ظروف التعلم املدريس صعبة وغري متوفرة .  
وع  ومبا أن مناذج التعلم اإللكرتوين تتنوع بتنوع املناهج واألهداف وأمناط املتعلمني من حيث ن 

 اإلعاقة ونوعية االحتياجات يف كل نوع منها ينبغي ما ييل:
 أن يكون القامئون عىل تقييم االحتياجات الخاصة بالطالب ذوي اإلعاقة قادرين أيضا عىل:-١ 
 اإلملام بتلك النامذج من التعليم اإللكرتوين الخاص بكل إعاقة من اإلعاقات -١
لكرتوين عند تقديم التعليم للمتعلمني من الطالب ذوي  اختيار النموذج املناسب من التعليم اإل-٢

اإلعاقة مبا يضمن تقديم املحتوى التعليمي املناسب وبشكل يساعد عىل تحقيق األهداف التعليمية والنفسية  
 يف العملية التعليمية،  

تامدا مراعاة أن يكون التعليم اإللكرتوين منفرًدا أي يتضمن االعتامد عىل الحاسب وملحقاته اع  -٣
كليا يف عملية التعلم مع استثناء األدوات التقليدية للتعليم، بحيث يتم التعلم يف أي مكان ويف أي وقت  
من قبل املتعلم، وتعمل الشبكة كوسيط أسايس لتقديم كامل عملية التعليم. أي أن يدرس الطالب املقرر  

 اإللكرتوين انفراديا وبشكل ذايت ومستقل.  
الباحثة إلمتام  تدريبية    وترى  بدورة  القيام  املختص  الفريق  يتطلب من  التعليم  النوع من  هذا 

 محدودة لكل من طالب ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم حسب الحاجة لتحقيق األهداف التعليمية:
أو الحاسب كوسيلة    iPadتدريب الطالب من ذوي اإلعاقة أو أولياء امورهم عىل استخدام ال    -١

 ملية التعلم وتلبية االحتياجات التعليمية.  تعليمية يستخدمها يف ع
تدريب الطالب عىل عملية استخدام الربامج اإللكرتونية واملادة التعليمية املتوفرة من خالل   -٢

توضيح بعض النقاط عىل سبيل املثال، األهداف التعليمية املراد تحقيقها من خالل الوسائل اإللكرتونية  
حة للتعلم، توضيح الخربات التي يجب الرتكيز عليها أثناء التعلم، تعلم توضيح  املساعدة، واملدة الزمنية املتا

 الخطوات الواجب اتباعها، موضوع التغذية الراجعة الفورية واملستمرة التي تساهم يف تحسني األداء. 
 توصيات البحث:

الت  -١ التعليمية  العملية  تكنولوجيا مساعدة يف  كوسيلة  اإللكرتوين  التعليم  علمية للطالب  توظيف 
ذوي اإلعاقة يف بيئات الطوارئ والحروب ملا يتمتع به هذا النوع من التعليم من خصائص وميزات تتناسب  
والتي  السورية  الحرب  يعيشها وهي  التي  الطارئة  والظروف  اإلعاقة(،  ذوي  )الطالب  املتعلم  نوعية  مع 

 ليمية.  تسببت يف صعوبة حصوله عىل التعليم، وبناء كفاءته وقدرته التع
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األخذ باإلجراءات والخطوات الالزمة لتحقيق تعليم الطالب ذوي اإلعاقة يف زمن الحرب وبيئة    -٢
 الطوارئ. 
املزيد    -٣ والبيئة  إجراء  الحروب  زمن  اإلعاقة يف  ذوي  تعليم  مجال  املشابهة يف  البحوث  من 
 الطارئة.  

 :باللغة العربيةاملراجع 
مرص: جامعة  -(، طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة. بور سعيد  ٢٠٢٠الباز، مروة محمد )  -

 بور سعيد، كلية الرتبية.  
(: استخدامات التكنولوجيا يف الرتبية الخاصة، دار وائل النرش والتوزيع،  ٢٠١٢الخطيب، جامل )  -

 عامن: األردن. 
قنية الوسائط املتعددة يف تعليم األطفال ذوي (: أثر استخدام ت٢٠٠٠الدخيل، حصة عبد الله )   -

جامعة امللك    - اإلعاقة العقلية البسيطة عىل تحسني النطق والكالم لديهم، رسالة ماجستري، كلية الرتبية  
 سعود. 

(: فاعلية برنامج تعليمي مبساعدة الحاسوب يف تعليم مهارة الجمع ٢٠٠٣الرصيص، ريم فهد )  -
 يل البسيط، رسالة ماجستري، البحرين: كلية الرتبية، جامعة الخليج العريب. للتالميذ ذوي التخلف العق

(، مقالة بعنوان التحديات التي تواجه األشخاص ذوي ٢٠١٩اغسطس،    ٣١الزعبي، محمد حمزة )  -
 http://arknowledge. net/articles/1307اإلعاقة يف االندماج يف املجتمع، فيالدلفيا، املعرفة، نقال عن:  

-  ( التعليم وتطوير أداء ذوي االحتياجات.  ٢٠١٩السيد محمد، إيهاب  (. مقالة بعنوان تكنولوجيا 
https://2u. pw/HQ2b7 

مي الرتبية الخاصة نحو دور (، اتجاهات أولياء أمور ومعل٢٠١٦الصايغ، آمال مصطفى منشاوي )  -
التعليم اإللكرتوين وسائل التقنية الحديثة يف تحسني املستوى التعليمي وبعض متغريات املقاومة اإليجابية 

 (.  ١٢(، العدد )٥لألطفال املعاقني، املجلة الدولية الرتبوية املتخصصة، املجلد )
اإللكرتوين يف العملية التعليمية للطلبة  (: واقع توظيف التعليم  ٢٠٢٠املاليك، مريم خميس هباش )  -

أبريل   ١١, ع.   ٤ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر املعلمني، املجلة العربية للعلوم اإلعاقة واملوهبة. مج. 
٢٠٢٠ . 

اإلعاقة،   - ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تاريخ(:  )بدون  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية 
https://www.ochre. 
org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx 

http://arknowledge.net/articles/1307
https://2u.pw/HQ2b7
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(. فاعلية برنامج حاسويب يف تعليم األطفال الصم مهارات القراءة والكتابة ٢٠٠٢امليل، سوسن )  -
رسالة   بدمشق،  الخاصة  الرتبية  معهد  يف  االبتدايئ  والسادس  الخامس  الصفني  يف  اإلنجليزية  للغة 

 اجستري، كلية الرتبية، جامعة دمشق.  م
تعترب األكرث    ٢٠١٨(: مع دخول الحرب عامها التاسع فإن سنة  ٢٠١٩آذار / مارس،    ١١اليونيسف )  -

 .wwwفتكاً بالنسبة لألطفال يف سوريا، بيان منسوب إىل املديرة التنفيذية لليونيسف، هرنييتا هـ. فور  
UNICEF. org الصحفية-‹ البيانات 

(: بيان صحفي، سبع سنوات للحرب يف سوريا وال نهاية ٢٠١٨آذار / مارس الثاين،    ١٢نيسف )اليو   -
 http://tiny. cc/9a2yszتلوح يف األفق: األطفال ذوو اإلعاقات عرضة لإلقصاء. 

ياجات الخاصة والوسائل (: تكنولوجيا تعليم ذوي االحت٢٠١٤حسن الباتع، محمد عبد العاطي )  -
 املساعدة. اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة. 

(: متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة من تكنولوجيا التعليم، املؤمتر  ٢٠٠٣خميس، محمد عطية )  -
حلوان   جامعة  مع  باالشرتاك  التاسع  السنوي  لتكنولوجيا    ٢٠٠٣ديسمرب    ٤  -٣العلمي  املرصية  ,الجمعية 

 .  ٣٠-١٩التعليم، القاهرة 
-  ( التكن٢٠١٧زغلول، اميان، حسن وإبراهيم، منى توكل  لتعليم وتأهيل ذوي (،  ولوجيا املساعدة 

 االحتياجات الخاصة الصادر عن كريس صحيفة الجزيرة لإلعالم.  
(. فاعلية برنامج مقرتح قائم عىل األلعاب التعليمية يف  ٢٠٠٤شهاب، إرساء رأفت محمد عيل )  -

رسالة ماجستري غري  تنمية مهارات حل املشكالت وبعض املهارات االجتامعية لدى األطفال املعاقني عقليًا،  
 منشورة، كلية الرتبية، جامعة االسكندرية.  

 (: الصفحة القانونية، القانون الخاص باملعوقني يف سوريا.٢٠١٢مرزوق، يارس ) -
 https://www. Facebook. com/notes/souriatna-/444149322285601 / 

(: فاعلية برنامج باستخدام الحاسوب يف تنمية الوعي ٢٠٠٩مطر، عبد الفتاح، والعائد، واصف )  -
الفونولوجي وأثره عىل الذاكرة العاملة واملهارات اللغوية لدى ذوي صعوبات تعلم القراءة، مجلة دراسات 

 . عربية يف الرتبية وعلم النفس، العدد التاسع
 م املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، اتفاقية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، مفوضية األم -
 (: لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية٢٠١٦منظمة األمم املتحدة ) -
   .(: مفهوم اإلعاقة والعجز٢٠٢٠أغسطس  ٢٠منظمة الصحة العاملية، ) -

https://www. who. int/topics/disabilities/ar/ 

http://tiny.cc/9a2ysz
https://www.facebook.com/notes/souriatna-/444149322285601/
https://www.facebook.com/notes/souriatna-/444149322285601/
https://www.facebook.com/notes/souriatna-/444149322285601/
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)مايو،    - (: اجتامع مجلس األمن  ٢٠١٦ميثاق إدماج األشخاص ذوو اإلعاقة يف العمل اإلنساين 
 https://2u. pw/mPWPcللرتكيز عىل املخاطر واالحتياجات. 

-( أمل  لذوي    (،  ٢٠٢٠البدو،  الرتبوي  الدمج  يف  املساندة  التعليم  تكنولوجيا  استخدام  فاعلية 
 االحتياجات الخاصة باملدارس من وجهة نظر املعلمني، املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية، مج. ع. 

أحمد - الحرب    :(٢٠١٧) الصوراين،  ظل  يف  ومعاناتهم  الخاصة  االحتياجات  ذوو  بعنوان  مقالة 
 https://www. noonpost.com/content/19560السورية 
-( املغاوري  تامر  التعليمية  ٢٠١٥املالح،  الخاصة األجهزة  التعليم وذوي االحتياجات  تكنولوجيا   :)

 وصيانتها. كلية الرتبية. جامعة اإلسكندرية.  
(: أصوات منسية، األشخاص ذوو اإلعاقة يف األزمات النفسية،  ٢٠١٦مايو /أيار،  ١٩ليونيسف )ا-

https://www. hrw. org/ar/news/2016/05/19/290106 
ذوي االحتياجات الخاصة، (: تقرير تأثري الحروب عىل ٢٠١٨اليونيسيف )ديسمرب/ كانون األول، -

https://www. hrw. org/ar/news/2018/12/05/324750 
-( لعينة من التالميذ ذوي ٢٠٠٧بدران، أحمد  لتعليم مهارات القراءة  (. فاعلية برنامج محوسب 

ف الثالث االسايس، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية،  صعوبات التعلم املحددة بالقراءة يف الص
 جامعة دمشق. 

(. مقالة بعنوان التكنولوجيا التعليمية لذوي االحتياجات  ٢٠١٠حسن الباتع، محمد عبد العاطي )-
 الخاصة. مجلة املعرفة. 

ياجات الخاصة الوسائل التعليمية التي تتعلق بذوي االحت(،  ٢٠١٩حسني محمد، أحمد اسامعيل )-
 ( يناير.  ٦املعوقات والحلول. املجلة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة، جامعة غرب كردفان، السودان: العدد )

بوابة أخبار اليوم.  تواجه األطفال ذوي اإلعاقة  ( مقالة بعنوان تحديات  ٢٠١٩دسوقي، حسني )-
https://akhbarelyom. com/news/newdetails/2884702/1 / 

-( ليان  اإلمكانات. ٢٠١٧نجار،  ونقص  املحسوبية  بني  اإلعاقة  ذوي  مدارس  بعنوان  مقالة   .)
ages/2017/1/29https://english. alaraby. co. uk/specialp 

-( اإلعاقة،  ٢٠٢٠ويكيبيديا   :)https://ar. m. wikipedia. 
org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9 

 املراجع باللغة األجنبية 

https://2u.pw/mPWPc
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/19/290106
https://www.hrw.org/ar/news/2018/12/05/324750
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884702/1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884702/1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884702/1/
https://english.alaraby.co.uk/specialpages/2017/1/29
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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 سلم  عاذات النبي صىل الله عليه و است
 الصحة النفسية  اهيممف يف ضوء 

 
 
 

 الدكتور فواز العواد 
 أستاذ مساعد يف العلوم الرتبوية والنفسية 

 مدير مركز مداد للدراسات والبحوث الرتبوية
 

 
 
 
 

 املخلص: 
عليه   الله  صىل  النبي  استعاذات  بدراسة  الباحث  النفسية  قام  الصحة  مؤرشات  خالل  من  وسلم 

التي يقرها علامء النفس. ملعرفة مدى إسهام أدعية االستعاذات النبوية يف كافة مجاالت الحياة، يف تحسني  
املخاطر   لكل  متكامل  منوذج  إىل  التوصل  إىل  أيضاً  الباحث  هدف  وقد  املسلم.  للفرد  النفسية  الصحة 

يف حياته وآخرته، من خالل استقراء استعاذات النبي صىل الله عليه  والعوائق التي تعرتي اإلنسان املؤمن  
أّن الدعاء هو مخ العبادة    إىل  كام توصل الباحثالباحث املنهج الوصفي التحلييل.    وسلم كافة. واعتمد

للشخصية   النفيس  التوازن  تحقيق  يف  كبري  دور  من  له  ملا  والسالم،  الصالة  عليه  الكريم  نبينا  أخرب  كام 
وشملت مثانية    106نية. كام بلغ عدد استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم  اإلنسا استعاذات غري مكررة، 

 مجاالت، قام الباحث بتصنيف هذه االستعاذات وتبويبها ضمن هذه املجاالت. 
الدعاء، التدين والصحة النفسية، علم النفس الديني، الصحة النفسية، الرتبية   الكلامت املفتاحية:

  الدينية
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Ruh Sağlığı Kavramları Işığında Peygamberin (sav) İstiâzeleri 

Özet: 

Araştırmacı, psikologların kabul ettiği ruh sağlığı göstergelerine uygun 

olarak, Müslüman bireyin ruh sağlığını iyileştirmesi konusunda peygamberin istiaze 

(sığınma) dualarının hayatın her alanına ne ölçüde katkıda bulunduğunu anlamak 

üzere Peygamberimizin (sav) istiâzelerini incelemiştir. Araştırmacı aynı zamanda, 

Peygamber’in (sav) tüm istiâzelerini gözden geçirerek inananları hayatında rahatsız 

eden tüm tehlike ve engellerin entegre bir modelini bulmayı amaçlamıştır. 

Araştırmacı açıklayıcı analitik yaklaşımı benimsemiştir. Araştırmacı ayrıca insan 

kişiliğinin psikolojik dengesini sağlamadaki büyük rolü nedeniyle duanın gerçekten 

ibadetin beyni olduğu sonucuna varmıştır. Peygamberimizden gelen istiâze sayısı, 

tekrarsız 106’e ulaşmış, sekiz alanı içermiş ve araştırmacı bunları kendi içinde 

sınıflandırarak bölümlere ayırmıştır. 

 

Prophet's deprecating Prayers in the light of mental hygiene concepts 

Abstract 

The researcher, in his approach to expose the effect of the prophet's prayers 

on all aspects of life and the betterment of the Muslim's psychology, has studied such 

prayers in relation to the signs of mental hygiene acknowledged by psychologists. 

The Researcher, moreover, aimed at attaining an integrated paradigm of 

threats and obstacles facing the believer's living by means of deducting all the 

prophet's prayers related. To achieve such a goal the researcher has taken up the 

analytical method. 

He has ended up with a result that says praying is verily the essence of worship 

depending on the role it plays in the psychological balance of the individual. 

It is worth noting that the prayers have been as many as 106 unrepeated ones 

covering eight fields and categorized by the researcher accordingly. 

Key words: prayers, religiosity and mental hygiene, religious psychology, 

mental hygiene, religious upbringing.   
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 :  مقدمة-1
لتوطيد قد  تعد من األمور األساسية  والفردية عىل التفكريالصحة النفسية  التأثر و   رتنا الجامعية 

ميكن اعتبار   هذا األساس،  وعىل  والتمتع بالحياة.  لقمة العيش  وكسب  كبرش،  مع بعضنا البعض  والتفاعل 
لألفراد والجامعات واملجتمعات يف جميع أنحاء   تعزيز الصحة النفسية وحاميتها واستعادتها شاغالً حيوياً 

( أّن التوجه الديني  Wulff,1997:244ويذكر" وولف" ).  (2018مارس،    30،منظمة الصحة العاملية)  .العامل
الداخيل يرتبط ارتباطاً موجباً بالرضا عن الحياة، والتوافق النفيس، وضبط النفس، والجوانب اإليجابية 

الذات،  وتقدير  الحياة.  للشخصية،  من  الديني  و    والهدف  االلتزام  بناء أ يعد  يف  األساسية  املتغريات  حد 
قيم  بناء  اإلنسان  النفسية  اً يشخصية  الرعاية  من  عظيم  بسياج  يحيطهم  إذ  مـن   ،وإميانيا،  والحاميـة 

لأل  والعقلية،   زمـات التعـرض  النفسية  والتوافق    واالضطرابات  التكيف  أسباب  كل  توفر  والتفاعل  حيث 
معاإل والبناء  ،املجتمع   يجايب  واإلنتاج  العمل  نحو  محمد    ،لينطلق  )فاطمة  وملجتمعه.  له  النفع  وتحقيق 

وميثل الدعاء الذي هو مخ العبادة كام ورد عن النبي صىل الله عليه وسلم ركيزة أساسية (  2007،329صالح،
واالفتقار إىل خالق هذا الكون،    ، فهو  يجسد العجز البرشي  ،وسمة للملتزمني دينياً   ح،يف التدين الصحي

مؤرشاً  واالستعاذة بالله  والترضع  هذه    هاماً    فلذلك يعد الدعاء  يف  وجوده  يف  عىل أن اإلنسان  يستند 
الحياة عىل قوة مطلقة مدبرة وحكيمة قريبة منه، فهو باعتامده عليها يواجه الصعاب، ويتخلص من القلق  

 يسهم بزيادة  صحته النفسية وإيجابيته يف  ماّم   ،وطاقة روحية  بإرادة وعزميةت الحياة  والخوف وضغوطا
 .سمته الرئيسةوقدرته عىل تحمل الضغوط واملشاكل املختلفة يف زمن يعد القلق هو  ،الحياة

 :  مشكلة البحث-2
من التكيف   مزيداً نسان مع محيطه االجتامعي ويحاول أن يحقق نساين يتفاعل اإل خالل النمو اإل 

من الناس عرب    عدداً كبرياً   يسعى لتحقيقها، إال أن   دافاً أهويضع لنفسه    ، والتوافق مع بيئته التي يعيش فيها
يعانون كثرياً من املشكالت النفسية الناتجة عن تفاعلهم    ،ثبات ذاتهموخالل سعيهم إل   ، مراحل منوهم هذه

لة. كام يعاين اإلنسان  ياناً بغربتهم ويدفعهم لإلحباط والعز مع املدرسة واألرسة واملجتمع، مام يشعرهم أح
كتئاب وخواء الروح وانعدام اإليجابية، مام يتسبب  املعارص من كرثة ضغوط الحياة، والقلق من املستقبل واال 

  هناكأيلول(:    2،  2019)  تقديرات منظمة الصحة العاملية ل  اً وفق. و حول العامل  بانتحار مئات اآلالف سنوياً 
يلقى حتفه كل عام بسبب االنتحار، ومقابل كل حالة انتحار هناك الكثري من    اشخص  800000ما يقارب  

 .الناس الذين يحاولون االنتحار كل عام، ومتثل محاولة االنتحار السابقة أهم عامل خطر لعموم السكان
ومن هنا    عاًما.  19و  15حيث يعد االنتحار ثالث سبب للوفاة عند األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  

وطاقة إيجابية تساعده عىل تحسني صحته    ،يعد اللجوء إىل الله جل وعال وطلب العون منه قوة روحية
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شعوره باألمان واملساندة. وقد شكلت األدعية النبوية  تقوي  و   ، ليتمكن من مواجهة ضغوطات الحياة  النفسية
وسلم  عموماً  عليه  الله  صىل  النبي  العصور   زاداً   خصوصاً   واستعاذات  مر  عىل  بكل   ، للمؤمنني  يرددونها 

خابتني  ،أوقاتهم خالق الكون  مترضعني  من  وهو الوحيد الذي   ،مستمدين العون  كله،  ومن بيده الخري 
يرصف أن  اآل   عنهم  ميلك  أنواع  الحياةكل  معركة  يف  تطالهم  التي  حفظالم  عىل  القادر  وهو  مام    م ه، 

 . ميهدده
ذات النبي  استعا  فاعلية االلتجاء إىل الله وعىل األخص  دراسةبالباحث    سيقومويف هذا البحث  

وسلم  عليه  الله  النفسية    عىل  صىل  مؤرشاتها  الصحة  خالل  النفس من  علامء  يقرها  بهدف  التي  وذلك   ،
إسهام   مدى  املسلمأدعية  معرفة  للفرد  النفسية  الصحة  تحسني  يف  النبوية  توافقه االستعاذات  وزيادة   ،

 زانه االنفعايل. النفيس وات
 أهداف البحث:-3
 .كافة استقراء استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم الواردة يف كتب السنة النبوية -1
 دراسة وتحليل استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف ضوء مؤرشات الصحة النفسية.  -2
للهأّن   توضيح -3 واالستعاذات،  التعبد  األدعية  مامرسة  خالل  منواً   من  للشخصية    إيجابياً   يحقق 

 ويزيد من صحتها النفسية.
  وآخرته،  التوصل إىل منوذج متكامل لكل املخاطر والعوائق التي تعرتي اإلنسان املؤمن يف حياته -4

 . كافة  استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من خالل استقراء
 :  حدود البحث-4

مل عىل أدعية توالتي تش،  مطلقاً األحاديث النبوية املثبتة يف كتب السنة  جمع كافة  سيقوم الباحث ب
 بكافة صيغها. وذلك من خالل استخدام برنامج املكتبة الشاملة وغريها، والتي توفر بحثاً  بلفظ االستعاذة

 . وضع أو الضعف الشديدمام مل يحكم عليها علامء الحديث بال لكافة كتب األحاديث النبوية مسحياً 
 : نهج البحث-5
االستعاذات النبوية الواردة يف كتب  سيقوم باستقراء  ، إذ  سيعتمد الباحث املنهج الوصفي التحلييل 

ثم والسنن،  يقوم    الصحاح  ثم  متنوعة،  مجاالت  إىل  بتصنيفها  ضوء    تطبيقياً   تحليالً   يلهاحلتبيقوم  يف 
 مؤرشات الصحة النفسية. 
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 مصطلحات البحث -6
النبوية الصحيحة   :استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم -1 يف السنة  وردت  هي األدعية التي 

الله وااللتصاق بجنابه من رش كل رش، والعياذة تكون  هي االلتجاء إىلواالستعاذة    وتضمنت لفظ التعوذ.
 الرش. لدفع

يُعرِّفها حامد زهران بأنها "حالة دامئة نسبياً، يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً :  الصحة النفسية -2
ومع اآلخرين، ويكون   مع نفسه  ومع البيئة(، ويشعر بالسعادة  مع نفسه  واجتامعياً أي  وانفعالياً  )شخصياً 

ع قادراً  ويكون  ممكن،  حد  أقىص  إىل  وإمكانياته  قدراته  واستغالل  ذاته  تحقيق  عىل  مواجهة  قادراً  ىل 
مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عادياً، بحيث يعيش يف سالمة وسالم")حامد  

   (9،1997زهران،
نها خلو الفرد من االنحرافات واالضـطرابات واألمـراض النفسية  بأ (:  309،  2000فرج طه )  ويعرفها

يف عالقته مع اآلخرين، والتحقيق البناء لذاته يف  الواضحة، عالوة عىل قدرة الفرد عىل التوافق والنجاح 
اإلحباط    هعمل ورضوب  والشدائد  األزمات  حيال  الصمود  عىل  الفرد  مقدرة  ذلك  إىل  يضاف  وإنتاجه، 

 ن يختل ميزانه.أ والحرمان دون 
هي مجموعة من الخصائص والسامت التي تعرب عن حالة الصحة  :مؤرشات الصحة النفسية -3

النفسية لإلنسان، وميثل وجودها داللة عىل جانب من الصحة النفسية، وغياب أحدها داللة عىل نقص يف  
 الصحة النفسية. 

 خطة البحث: شملت خطة البحث ماييل:-7
 مقدمة  -1
 مشكلة البحث  -2
 أهداف البحث  -3
 حدود البحث  -4
 منهج البحث  -5
 الدراسات السابقة  -6
 مصطلحات البحث  -7
 : وتشتمل عىل مبحثني وخامتة: اإلطار املفاهيمي واإلجراءات التطبيقية -8

  املبحث األول: أدعية النبي صىل الله عليه وسلم ومؤرشات الصحة النفسية ويشتمل عىل عدة-8.1
 مطالب:
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 املطلب األول: مفهوم الدعاء واالستعاذة 
 املنظور النفيس املطلب الثاين: الدعاء من 

 الصحة النفسية مفهوم املطلب الثالث: 
 املطلب الرابع: العالقة بني التدين والصحة النفسية 

 املبحث الثاين: أدعية االستعاذة يف ضوء مؤرشات الصحة النفسية: -8.2
 املطلب األول: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال اإلمياين والتعبدي  

   العقيلستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال املطلب الثاين: ا
 الجسمي  املطلب الثالث: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 

   االنفعايل املطلب الرابع: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال
   االجتامعي املطلب الخامس: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 
 القتصاديااملطلب السادس: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 

 استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال البيئي  املطلب السابع:
 قياستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال السلويك واألخال  املطلب الثامن:

دراسة تحليلية  تاسعاملطلب ال مؤرشات الصحة  :  يف ضوء  عليه وسلم  الستعاذات النبي صىل الله 
 النفسية

 والتوصيات الخامتة: وتتضمن النتائج -8.3
 املصادر واملراجع -9
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 املفهوم والتأثي  ؛املبحث األول: أدعية النبي صىل الله عليه وسلم
 املطلب األول: مفهوم الدعاء واالستعاذة:

فيام  الدعاء لغة ورغبت  بالسؤال  إليه  ابتهلت  دعاًء:  أدعوه  الله  دعوُت  يُقال:  واالبتهال:  الطلب   :
من   )عنده  املجلداملصباح  الخري  طلب  1،94املنري،  لفالن:  ودعا  منه،  ورجاه  الخري  منه  طلب  الله:  ودعا   )

 . (1،268الوسيط، املجلداملعجم الرش )الخري له، ودعا عىل فالن: طلب له 
ونحوهام  الدعاء اصطالحاً: سؤال العبد ربه عىل وجه االبتهال، وقد يطلق عىل التقديس والتحميد  

 . (131،1988القاموس الفقهي،)
االلتجاء، وقد عاذ به يعوذ: الذ به، ولجأ إليه، واعتصم به، وعذت بفالٍن    فهي  الستعاذة لغة  اوأّما  

عن املعنى اللّغوّي، فقد عرّفها البيجورّي من    اصطالحا  واستعذت به: أي لجأت إليه. وال يختلف معناها  
الّشافعيّة بأنّها: االستجارة إىل ذي منعٍة عىل جهة االعتصام به من املكروه. وقول القائل: أعوذ باللّه.. خرٌب  

لكن عند اإلطالق، وال سيّام عند تالوة القرآن أو الّصالة تنرصف إىل قول: )أعوذ باللّه  ى.  لفظاً دعاٌء معنً 
 (4،5الكويتية، الجزءاملوسوعة الفقهية مبنزلتها. )الّشيطان الّرجيم( وما من 

 :املطلب الثاين: الدعاء من املنظور النفيس
وموجد الكون  خالق  مع  وعاطفي  فكري  رباط  االستعاذة  ومنه  يف  هالدعاء  ديني  مفهوم  وهو   ،

بديالً وليس  التكال  جوهره،  يشبه  وال  البرشي،  والتخطيط  والتفكري  عىل للجهد  يرتتب  التي  املدرسية  يف 
زماناً  الله  بيد  للدعاء  املادية  فالنتائج  للتلميذ،  مبارشة  يومية  مكافأة  وفق  وكيفاً   وكامً   إنجازها  والدعاء   .

بل هو عبادة يظهر فيها العبد افتقاره    ،الحصول عىل استجابة فوريةمنه  لقصد  اسالمي ليس  التصور اإل 
واضطراره لخالقه سبحانه وتعاىل، مع تسليمه أّن الله رحيم يختار له ما يصلحه وماهو خري له يف دنياه  

غاياته تحقيق العبودية   كعبادة  حيث يلهج اللسان  وآخرته. فالدعاء  من الخالق،  والعون  واستلهام اإلمداد 
اللف  ،بالدعاء أّن  العبد  واحتياجايشعر  حاله  ويعلم  يسمعه  منه  قريب  فه  وآالمه،  ومعاناته  نفسهته    ،تستقر 

قلبه النفسية  ،ويرتاح  مناعته  واإلنجاز  ،وتزداد  والعمل  للحياة  من   مستغالً  ،ودافعيته  له  الله  وهبه  ما 
هي   التي  النفسية  الصحة  تتحقق  وهنا  الحياة.  هذه  يف  رسالته  وفق  ذاته  ليحقق  وإمكانات  استعدادات 

وسعادتها.أس الحياة  عيل)  اس  اسامعيل  سعيد  الدكتور  يؤكد  السياق  هذا  الدعاء1993،99ويف  أُخذ  لو   :)  
عبادة التي تصل اإلنسان بالله ـ وُدرَِس دراسة تحليلية واعية، الستقصاء أغراضه، واستكشاف مردوداته  ك

لبرشية، ملا ترك الدعاء مؤمٌن  النفسية واالجتامعية، والوقوف عىل آثاره التغيريية والتكاملية يف النفس ا
بالله، وملا أورد ملحد شبهة عليه، فالنفس البرشية ذات األبعاد املختلفة واألعامق واألغوار املعّقدة الغامضة،  

املادية بالحاجات  ملؤها  ميكن  توفري   ال  يف  ويتامدى  املادي،  اإلشباع  يف  اإلنسان  يغايل  مهام  وحدها، 
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وا واملطالب الحسيَّة،  ونكبات  الحاجات  ملشاكل  حياته  يف  وجوده، يتعرّض  وحقيقة  إلنسان بطبيعة تكوينه، 
وآالم وإحساس بالخيبة، وقصور عن األهداف، فليس كل يشء يف هذه الحياة يتحقق لإلنسان كام يريد،  
وال كل يشء يجري وفق مشيئته، وبذا تبقى الحاجة قامئة، والرغبة غري مشبعة، والشعور بالحاجة متعاظامً  

ن به.يف  املحيط  الواقع  وبني  ذاته،  بني  مستمراً  والتوتر  اإلنسان،  الفيلسوف    فس  يذكر  املعنى  هذا  ويف 
تأثري الدعاء ميكن أن يقارن بشكل من    نّ أ (:  1984،56الدعاء )والطبيب الفرنيس ألكسيس كارل يف كتابه  

من   نوع  عىل  تقوم  إنها  والكظرية.  الدرقية  كالغدة  الداخيل  اإلفراز  ذات  الصامء  الغدد  بتأثري  األشكال 
ّن شعلة وهاجة تتأجج يف  أ بعد يوم حتى ميكن القول ب  التحول الذهني والعضوي، هذا التحول يتقدم يوماً 

ان يف ضوئها نفسه عىل حقيقتها، فيكتشف أنانيته وجشعه، كام يطلع  أعامق الوعي اإلنساين، فريى اإلنس
لال  به  يحدو  مام  وتغطرسه،  بعجرفته  مدفوعا  يصدرها  التي  األحكام  خطأ  عىل  القيام أيضا  عىل  نكباب 

وهكذا   مملكة النعمة اإللهية.  وهكذا تنفتح أمامه  بواجبه الخلقي، إنه يحاول أن يكسب الخشوع النفيس، 
 . شاطات العصبية واألخالقيةالنونوع من االنسجام يف    يصبح عنده نوع من الطأمنينة الباطنية،   فشيئاً   شيئاً 

بالسلوك  وااللتزام  االستقامة،  يف  الصدق  عىل  يعاهده  الله،  يدي  بني  ووقوفه  بدعائه  واإلنسان 
حالة ص يف  واآلثام، فهو بهذه الوقفة التي تكون فيها النفس  عن الجرائم  واإلقالع  وجداين،  الخرّي،  حو 

اإل والقبول  للتلّقي  ويحاول واستعداد  نفسه،  عىل  يشهد  إمنا  الدعاء،  بعبارات  يرّدده  الذي  الخرّي  يحايئ 
االنسحاب من عبثيته، وإعادة تنظيم ذاته، وبناء شخصيته، بالعمل عىل رّدها عن طغيانها، وصّد خروجها  

التعدّ  حذف  عىل  يعمل  وبذلك  به  تبتىل  الذي  الطبيعي  الحّد  الكامل  عن  طلب  نحو  ويتجه  والطغيان،  ي 
والكامل اإللهي، فيحقق   من فيوضات الخري  والسعي تجاه السمو األخالقي، الذي يستوحيه  واالستقامة، 
حركتها.)محمود   سري  وتنظيم  النفسية،  القوى  اتزان  صادق،  وتوّجه  رغبة،  عن  يصدر  الذي  االتجاه  بهذا 

   (1988،56البستاين، 
 :مفهوم الصحة النفسيةالثالث: املطلب 

( مثل الصحة الجسد729:  1984يشري عدنان السبيعي  مثلها  وتتطلب  (: إىل أن الصحة النفسية  ية 
مقاومة الصعوبات النفسية    -2ا. نسجامها مع بعضهالجسدية وا  -وافق الوظائف النفسيةت  -1مثل رشوطها:  

وقد ذكر .  سدية والعافية والشعور بالسعادةاإلحساس بالقدرة النفسية الج  -3.  الخارجية  والجسديةالداخلية  
أن الصحة النفسية تهتم بدراسة وعالج املشكالت االجتامعية الوثيقة الصلة بتكوين  (:  1997،9حامد زهران )

والجنوح   الدرايس  والتأخر  العقيل  الضعف  مشكالت  مثل  لها  املحددة  والعوامل  الفرد،  شخصية  ومنو 
كذلك وغريها،  الجنسية  بهدف    واالنحرافات  وتقوميه  وتوجيهه  السلوك  ضبط  هي  النفسية  الصحة  فإن 

 .تحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق النفيس
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: هي  لها مفهومها الخاص   ( أن الصحة النفسية من املنظور اإلسالمي2004،184رياض سعد )  ويرى
والطاعة والدعاء والخوف قدرة الفرد عىل تجريد نفسه من الهوى، وإخالص العبودية لله تعاىل، باملحبة  

والرجاء والتوكل مع القدرة عىل تهذيب النفس والسمو بها من خالل أداء التكاليف التي رشعها الله، كذلك  
القدرة عىل التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها فيسلك فيها السلوك املفيد والبناء بالنسبة له، وملجتمعه، ومبا  

مواجهة األزمات والصعو ذاته يساعده عىل  وتقبل  خوف أو قلق،  دون  بات التي تواجهه بطريقة إيجابية 
 .وواقع حياته والتوافق مع املجتمع الذى يعيش فيه

القرآن   يف  جاء  كام  والتوازن  توازن،  حالة  هي  النفسية  الصحة  أن  نجايت  عثامن  محمد  ويؤكد 
تي تحفظه وتحميه وتنميه،  الكريم، أّن الله خلق اإلنسان من جسم وروح، وأودع يف كل منهام حاجاته ال

ويف هذا الصدد     .والرش  ودعا اإلنسان إىل تحقيق التوازن بني حاجاتهام، ووهبه العقل ليميز بني الخري
صاحب قلب  ة أّن الفرد السوي املتمتع بالصحة النفسي ية: باتفق نجايت مع اإلمام الغزايل وابن قيم الجوز

وقادر عىل إشباع حاجاته باعتدال يف حدود   جسم والروح،سليم، قادر عىل تحقيق التوازن بني مطالب ال
مخذول القلب، أو قايس القلب، يقهر حاجات روحه باتباع الهوى،   ما أمر الله، أّما الفرد غري السوي فهو

 ( 54 ،2001)عصام الصفدي وآخرون،  ."ويقهر حاجات جسمه بالرهبانية
( أنها تتمثل  42-36، 2000) هانم بنت حامد ياركندي رتی  ف ، وأّما بالنسبة ملؤرشات الصحة النفسية

وتکامل شمول  يف  اإلنسانية  للنفس  مكونات  خمس  النبوي    ،يف  والحديث  الكريم  القرآن  من  مستمدة 
 :الرشيف مبا ييل

بربه حي:الرو   تكوينال  -1 العبد  صلة  وتتضمن    ،وهي  واستقامته،  وكامله  سموه  يحفظ  والتي 
 .وقدره، وأداء العبادات مع اإلحساس الدائم بالقرب من اللهاإلميان بالله، والقبول بقضائه 

ويتضمن سالمة الجسم من األمراض، إشباع الحاجات الجسمية الفطرية،   :يالتكوين الجسم   -2
إىل   والحاجة  والراحة،  النشاط  إىل  والحاجة  الجنس،  إىل  والحاجة  والرشاب،  الطعام  إىل  الحاجة  مثل 

 .احةبوالس ، التي تقوي الجسم: كالرمي، والفروسية هاوخاصة أنواعاإلخراج، ومامرسة الرياضة 
العق   -3 والعمليات    :يلالتكوين  الخاصة  والقدرات  العام  الذكاء  مثل:  العقلية  الوظائف  ويشمل 

العقلية: كاإلدراك والحفظ والتذكر والتخيل.. الخ. واملقصود به االهتامم بسالمة العقل، وحفظه من األمور 
 .وبالتايل تسبب له اختالالً يف الصحة العقلية  التي قد تدهوره

والكره   :نفعايلالتكوين اال   -4 الحب  مثل:  املختلفة،  باالنفعاالت  املتعلقة  النشاط  أساليب  يتضمن 
 .نفعايل أو عدمهاوالخوف والغضب، والبهجة والرسور.. الخ، وما يرتبط بذلك من ثبات 
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االجتامعي  -5 بالتنشئة  :التکوين  الجانب  هذا  واملدرسة   يتمثل  األرسة  يف  للشخص  االجتامعية 
 .تجاهات والقيادة والتبعية والعالقات االجتامعية باآلخرينواال   واملجتمع، واملعايري االجتامعية

والوجودي.  نساينالذي يتسق مع اتجاه أنصار االتجاه اإل و  عىل املفهوم السابق وسيعتمد الباحث
النفسية عىل أنها تبدو يف مجموعها رشوطا ًتحيط بالوظائف النفسية التي  وينظر هذا االتجاه إىل الصحة  

، كام يتسق مع الرؤية اإلسالمية يف نظرتها للغاية التي خلق الله اإلنسان ألجلها.  تنطوي عليها الشخصية
يف   وتبويبها  من خالل  ولكن سيقوم الباحث بتقسيم االستعاذات النبوية  مجاالت  مثانيالصحة النفسية  ة 

  -املجال الجسمي  -املجال االجتامعي   -املجال االنفعايل  -املجال العقيل  -  املجال اإلمياين والتعبدي  :وهي
 .املجال البيئي -املجال األخالقي –املجال االقتصادي 

  املطلب الرابع: العالقة بني التدين والصحة النفسية: 
واملعالجني النفسيني يدعو إىل تبني وجهـة نظر الدين ظهر مؤخراً اتجاه حديث بني علامء النفس  

وأساليب  انحرافه  وأسـباب  اإلنسان،  طبيعة  يف  الدين  نظر  وجهة  من  قريبة  نظر  وجهة  األقل  عىل  أو 
فـي ،عالجه الـدين  بأهمية  تنادي  النفس  علامء  لبعض  االتجاهات  هذه  عالج   إن  ويف  النفسية  الصحة 

املتدين بطاقة روحية تعينه عىل تحمل    ميان باالله قوة خارقة متد اإلنـسانوترى أن اإل  األمراض النفسية،
  عليه   غلب ي  الناس يف هذا العرص الحديث الذي  مشاق الحياة ، وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثري مـن

ه  جل الكسب املادي، والذي يفتقر يف الوقت نفسأ الشديد من    االهتامم بالحياة املادية، ويـسوده التنـافس
لـق، وعرضـة   للقكثرياً من الضغط والتوتر لدى اإلنسان املعارص، وجعله نهباً   إىل الغذاء الروحي، مام سـبب

أن  Allport) . كام يرى عامل النفس ألبورت )(268،  2001باألمراض النفسية)محمد عثامن نجايت،  لإلصـابة
ميده بالعزم الذي ميكنه يف كل مرحلة    أيضاً فهو  ،  الدين يُحصن الفرد ضد التعرض للقلق والشك والبـؤس

ويؤكد   Allport: 1960 :51 ).)    ذا معنى ومغزى بكلية الوجـود   يربط نفسه ربطـاً   هألن ه:من مراحل منو 
أّن الدين  (:  32،  2011أبكر عبد البنات آدم يف دراسته علم النفس الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية )

غة حياة الفرد والجامعة، ألنه مصدر سعادة اإلنسان، إذا ما اقرتن ذلك باإلميان  يلعب دوراً مهامً يف صيا
والبعد عن املكاره، كام هو الذي يعطي الثقة بالنفس واالطمئنان والتكيف مع الظروف االجتامعية لقوله  

وتطمنئ قلوبهم بذكر الله أال بذكر الله تطمنئ القلوب﴿ تعاىل: آمنوا  (. فإذا ضاقت 28:)الرعد  ﴾ الذين 
الدنيا بإنسان وتعذرت عليه وسائل الرزق واستبد به الفقر وتراكمت مشاكله االجتامعية واملادية فإن إميانه 
الحقيقي وعقيدته القوية تحول دون انهياره، فاملنطق الديني يخاطب اإلنسان يف روحه ووجدانه حتى ال  

الفرد إىل السلوك السوي وتجنبه الوقوع يف املكروه،  يقع يف املحرمات، فالقيم الروحية واألخالقية تهدي  
ويذكر أحمد عبد الخالق )أحمد عبد    فيشعر الفرد باألمن والتوازن بني جانبي الحياة )املادية والروحية(.
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وآخرون، منواً Religiosity)  (: فيام يختص التدين50  ،2020الخالق    ( فقد شهدت العقود القليلة األخرية، 
وكشفت دراسات كثرية عن عالقات إيجابية بني    ، رسيعة، يف الدراسة السيكولوجية للتدين، وزيادة  كبرياً 

نرشت  ويف هذا السياق   والصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن الحياة.  التدين وكل من الصحة الجسمية، 
مختصة باألبحاث التي لها    1961مجلة الدين والصحة األمريكية وهي مجلة دولية تأسست منذ عام    حديثاً 

وعلم النفس واألديان  مع األمل،  ، نرشت  عالقة بالروحانيات  يف التعامل  دراسة بعنوان استخدام الصالة 
يث توصال من  ( ح Marta Illueca & Benjamin R. Doolittle.2020دراسة منهجية قام بها الباحثان )

الفعال عىل الحالة النفسية للمرىض املتدينني    )الدعاء لله(  تؤكد تأثري الصالة دراسة  411خالل مراجعة  
هذا    وقد سبق مؤكداً الذين يخضعون للعمليات الجراحية أو إجراء مؤمل من خالل تخفيف األمل عليهم.  

للدعاء قوة رسيعة يف الشفاء حتى ميكن تشبيهها ّن  أ (:  74-1984،64الدعاء )املعنى ألكسيس كارل يف كتابه  
من املرىض تّم لهم بفعل العاطفة الصادقة وعن طريق الدعاء، تّم لهم الشفاء   برسعة االنفجار، وإّن كثرياً 

وبالحقيقة فإّن العامل الروحاين تبدى كدافع يعتمل يف  كالرسطان وغريه.    من أمراض خطرية ومستعصية 
 ة، وكحيوية تأسيسية ال بّد منها، هذه التنوعات الروحانية للدعاء كانت ترتبط دامئاً أعامق طبيعتنا اإلنساني

نحو   تتوجه  األحيان  بعض  ويف  الحسنة،  والسجايا  األخالقية  نحو  كاالتجاه  للناس،  أساسية  بنشاطات 
توجيهاً   اإلنسانية  الذوات  توجيه  يف  الهام  العامل  هذا  أّن  حقاً  املؤسف  ومن  بالجامل،  خلقيا  اإلحساس 

لخطر   لنتعرض  وإنا  الكافية.  الرعاية  نوليه  أن  بدون  ويتالىش  يضمر  ألن  اآلن  املجال  له  وروحياً، أفسح 
محدق ورهيب، إذا سمحنا لنشاط بنّاء كاالرتباط بالله عن طريق املحبة والرتاحم، أن ميوت يف داخلنا،  

 سواء عىل صعيد وظائف األعضاء، أو عىل املستوى الذهني والروحي. 
 بحث الثاين: أدعية االستعاذة يف ضوء مؤرشات الصحة النفسية:امل

ستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف  اأحاديث  باستقراءكام سبق فقد ذكر الباحث أنه سيقوم 
صىل الله    همظانّها من الكتب الصحاح والسنن، لجمع كافة األحاديث الرشيفة التي تضمنت استعاذة من

أصحابه. ومن ثم سيقوم الباحث بتصنيف االستعاذات ضمن مجاالت الصحة   اً منأحد  هاعليه وسلم أو علم
 النفسية الثامنية، وفق اآليت:

ا املجال  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  استعاذات  األول:  والتعبدياملطلب  وهي  :  إلمياين 
ميان بالله، والقبول بقضائه وقدره، وأداء العبادات ، وتتضمن اإلستعاذات التي تخص صلة العبد بربهاال 

 وتنقسم هذه االستعاذات إىل مجموعتني:  .مع اإلحساس الدائم بالقرب من الله
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استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم مام ينايف مقتىض العقيدة االسالمية  املجموعة األوىل:  
 ميان بها:واإل

 : من عذاب الله وغضبه وسخطهاستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم  -1

خطبنا رسول الله صىل الله عليه وسلم ذات يوم    عن أيب موىس األشعري ريض الله عنه قال:  -
َْك، فَإِنَُّه أْخَفى ِمْن َدبيِب النَّْمِل". فقال له من شاء الله أن يقول وكيف   فقال:" أيَُّها النَّاُس، اتَُّقوا َهَذا الرشِّ

دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: " قُولُوا: اللهمَّ إِنَّا نَُعوذُ بَِك ِمْن أْن نرُْشَِك بَِك َشيْئًا  نتقيه وهو أخفى من  
 (19622نَْعلَُمُه، َونَْستَْغِفرَُك لاَِم الَ نَْعلَُم". )أخرجه أحمد، رقم:

 وُذ بِِعزَّتَِك أَعُ  إينعن ابن عباس ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يقول: "اللَُّهمَّ  -
 ( 6948أخرجه البخاري، رقم:  ". )تُونَ مَيُو   الَ مَيُوُت َوالِْجنُّ َواإلِنُْس   ي الَّذِ يُّ أَنَْت الْحَ   ي، الَ إِلََه إِالَّ أَنَْت أَْن تُِضلَّنِ 

َوَسلََّم فَبََدأَ  - َعلَيِْه  َصىلَّ اللَُّه  َمَع النَِّبيِّ  " قُْمُت  عنه قال:  ريض الله  مالك  عوف بن   فَاْستَاَك عن 
أَ ثُمَّ قَاَم فََصىلَّ فَبََدأَ فَاْستَْفتََح ِمْن الْبََقرَِة اَل مَيُرُّ بِآيَِة َرْحَمٍة إِالَّ َوقََف َوَسأََل   َواَل مَيُرُّ بِآيَِة َعَذاٍب إِالَّ  َوتََوضَّ

ُذ "  (1132)أخرجه النسايئ، رقم: َوقََف يَتََعوَّ

رْبَائِيَل  "اللَُّهمَّ رَبَّ جِ  قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:عن عائشة ريض الله عنها أنها قالت:   -
 ( 4369أخرجه أحمد، رقم:". )َوِميكَائِيَل َورَبَّ إرْسَاِفيَل أُعوُذ بَِك ِمْن َحرِّ النَّاِر َوِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ 

َصىلَّ اللَُّه   - رَُسول اللَِّه  طَلَبُْت  عنها قالت:  ريض الله  عائشة  يِف ِفرَايِش عن  لَيْلٍَة  ذَاَت  َعلَيِْه َوَسلََّم 
بُْت بِيَِدي َعىَل رَأِْس الِْفرَاِش فََوقََعْت يَِدي َعىَل أَْخَمِص قََدَميِْه فَإِذَا ُهَو َساِجٌد يَ  "أَُعوُذ    :ُقوُل فَلَْم أُِصبُْه فَرَضَ

 ( 486 بَِك ِمنْك")أخرجه مسلم، رقم:بَِعْفِوَك ِمْن ِعَقابَِك َوأَُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَُعوُذ

عليك من "فقال لها النبي صىل الله عليه وسلم:    عن عائشة ريض الله عنها أنها كانت تصيل  -
كُلِِّه    "،الدعاء بالكوامل الجوامع ذلك فقال قويل:" اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك ِمْن الَْخرْيِ  عن  فلام انرصفت سألته 

ِّ كُلِِّه َعاِجلِِه َوآِجلِِه َما َعلِْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أَ   َعاِجلِِه َوآِجلِِه َما ْعلَْم  َعلِْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أَْعلَْم َوأَُعوُذ بَِك ِمْن الرشَّ
ا ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَْسأَلَُك  َوأَْسأَلَُك الَْجنََّة َوَما قَرََّب إِلَيَْها ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَُعوُذ بَِك ِمْن النَّاِر َوَما قَرََّب إِلَيْهَ 

ّ ما اْستََعاذََك ِمنُْه َعبُْدَك َورَُسولَُك  ٌد َوأَُعوُذ بَِك ِمَن رشَّ ٌد َوأَْسأَلَُك    ِمْن َخرْيِ َما َسأَلََك َعبُْدَك َورَُسولَُك ُمَحمَّ ُمَحمَّ
 (1914خرجه الحاكم، رقم:َما قََضيَْت يِل ِمْن أَْمٍر أَْن تَْجَعَل َعاقِبَتَُه رََشًدا " )أ 
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َوأَْسَحَر،    - سفر  يف  كان  كان إذا  وسلم  عليه  صىل الله  عنه أن النبي  ريض الله  هريرة  عن أيب 
ه  أخرج". )النَّارِ "َسِمَع َساِمٌع بَِحْمِد اللِه َوُحْسِن باَلَئِِه َعلَيْنَا، َربَّنَا َصاِحبْنَا َوأَفِْضْل َعلَيْنَا، َعائًِذا بِاللِه ِمَن    يقول:

 ( 2718مسلم، رقم:

امل -2 من  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  والجن    خاوف استعاذات  والعني  كالسحر  الغيبية 
 :ومن فنت الدجال والشياطني ووسوستها

دخل الخالء قال: "   - كان إذا  وسلم  عليه  عنه أن النبي صىل الله  ريض الله  مالك  عن أنس بن 
 (142والَخبَائِِث")أخرجه البخاري، رقم: اللَّهمَّ إين أُعوذ بك من الُْخبِث 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم كان إذا دخل   -
»أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وُسلطَانِِه القديم، من الشيطان الرجيم« قال: قد قلَت؟   :املسجد قال

 ( 466أخرجه أبو داود، رقم:اليوم« )لشيطان: ُحِفَظ مني سائَر قال: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال ا

إذا دخل يف الصالة   وسلمعن ابن مسعود ريض الله عنه قال: كان رسول الله صىل الله عليه   -
يْطَاِن الرَِّجيِم، َوَهْمزِِه َونَْفِخِه َونَْفثِهِ  يقول: »اللَُّهمَّ إِينِّ   (749الحاكم، رقم:أخرجه «. )أَُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ

أن أبا بكر الصديق ريض الله عنه قال: يا رسول الله مرين بكلامت    ريض الله عنهعن أيب هريرة   -
َهاَدِة رَبَّ كُلِّ    : "قُْل   أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: َمَواِت َواأْلَرِْض َعالَِم الَْغيِْب َوالشَّ اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ٍء َوَملِيكَُه أَشْ  يْطَاِن َورِشْكِهِ يَشْ قُلَْها إِذَا أَْصبَْحَت   :قَاَل  ،َهُد أَْن اَل إِلََه إِالَّ أَنَْت أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ نَْفيِس َورَشِّ الشَّ
 .(1105َوإِذَا أَْمَسيَْت َوإِذَا أََخْذَت َمْضَجَعَك" )أخرجه الرتمذي، رقم 

وسلم قال: َمْن قَاَل ِحنَي مُييِْس: أَُعوذُ عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه   -
إىَِل   َحيٌَّة  ترَُضَُّه  لَْم  َمرَّاٍت،  ثاَلَث  َخلََق،  َما  رَشِّ  ِمْن  اِت  التَّامَّ اللِه  )بِكَلِاَمِت  بَاحِ.  ابن  الصَّ حبان،  أخرجه 

 ( 1022:رقم

يَكَِة، عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم قال: " إِذَا َسِمعْ  - تُْم ِصيَاَح الدِّ
ُذوا بِاللِه ِمنَ  يْطَاِن، فَإِنَُّه رَأَى    فَاْسأَلُوا اللَه ِمْن فَْضلِِه، فَإِنََّها رَأَْت َملَكًا، َوإِذَا َسِمْعتُْم نَِهيَق الِْحاَمِر، فَتََعوَّ الشَّ

 (14322أخرجه أحمد، رقم:". )َشيْطَانًا
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قال   - عنه:  الله  ريض  هريرة  أيب  وسلم:عن  عليه  الله  صىل  الله  أََحَدكُْم    رسول  يْطَاُن  الشَّ "يَأيِْت 
أخرجه البخاري،  ". )لْيَنْتَهِ فَيَُقوُل َمْن َخلََق كََذا َمْن َخلََق كََذا َحتَّى يَُقوَل َمْن َخلََق َربََّك فَإِذَا بَلََغُه فَلْيَْستَِعْذ بِاللَِّه وَ 

 (3102رقم: 

لله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال له: "يَا ابَْن عن عقبة بن عامر الجهني ريض ا -
ُذوَن قُلُْت  َذ بِِه الُْمتََعوِّ قُْل أَُعوُذ بِرَبِّ الَْفلَِق َوقُْل أَُعوُذ    :قَاَل   ،بىََل يَا رَُسوَل اللَّهِ   : َعابٍِس أاََل أُْخرِبَُك بِأَفَْضِل َما تََعوَّ

 ( 17336بِرَبِّ النَّاِس". )أخرجه أحمد، رقم:

وسلم: - عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  أحُدكم    عن  تََشهََّد  "إذا 
ا ِفتْنَِة  ومن  الَْقرْبِ  َعَذاِب  ومن  َجَهنََّم  َعَذاِب  من  بك  أَُعوذُ  إِِّنِّ  اللَُّهمَّ  يقول  أربعٍ  من  بِاللَِّه  لَْمْحيَا  فَلْيَْستَِعْذ 

اِل"َوالَْماَمِت ومن رَشِّ ِفتْ  جَّ  ( 589:مسلم، رقم)أخرجه  . نَِة الَْمِسيحِ الدَّ

قال: - عنهام  الله  ريض  عباس  بن  الله  عبد  الَْحَسَن   عن  ذُ  يَُعوِّ َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَّبِيُّ  كَاَن 
إِْساَمِعيَل   بَِها  ُذ  يَُعوِّ كَاَن  أَبَاكاَُم  "إِنَّ  َويَُقوُل:  َشيْطَاٍن  َوالُْحَسنْيَ  كُلِّ  ِمْن  ِة  التَّامَّ اللَِّه  بِكَلِاَمِت  أَُعوُذ  َوإِْسَحاَق 

ٍة". )أخرجه البخاري، رقم:  ٍة َوِمْن كُلِّ َعنْيٍ اَلمَّ  ( 3191َوَهامَّ

 : استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من فنت الدنيا -3

"اللهمَّ إين :   الصالةعن عائشة ريض الله عنها أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يدعو يف -
وِفتنَِة املاَمِت،  من ِفتنَِة املَحيا  وأعوُذ بَك  جاِل،  من ِفتنَِة املَسيحِ الدَّ وأعوُذ بَِك  َعَذاِب الَْقرْبِ،  من    أَعوُذ بَِك 

 ( 798اللهمَّ إِين أعوُذ بَِك من املَأْثَِم واملْغرَِم" )أخرجه البخاري، رقم: 

ُذ ِمْن َجْهِد الْباَلَِء،  عن أيب هريرة ريض الله عنه أن   - رسول الله صىل الله عليه وسلم كان " يَتََعوَّ
َقاِء، َوُسوِء الَْقَضاِء، َوَشاَمتَِة األَْعَداءِ   . (2336أخرجه البخاري، رقم: ". )َوَدرَِك الشَّ

" اللَُّهمَّ إِينِّ      :عن عائشة ريض الله عنها أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الكلامت -
 ِفتْنَِة الَْفْقِر اللَُّهمَّ إِينِّ  أَُعوُذ بَِك ِمْن ِفتْنَِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر َوِفتْنَِة الَْقرْبِ َوَعَذاِب الَْقرْبِ َورَشِّ ِفتْنَِة الِْغنَى َورَشِّ 

اِل اللَُّهمَّ ا جَّ يَْت  أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ ِفتْنَِة الَْمِسيحِ الدَّ ْغِسْل قَلِْبي مِبَاِء الثَّلْجِ َوالرَْبَِد َونَقِّ قَلِْبي ِمْن الَْخطَايَا كَاَم نَقَّ
َوالَْمْغرِِب ا  كَاَم بَاَعْدَت بنَْيَ الَْمرْشِِق  َوبَاِعْد بَيِْني َوبنَْيَ َخطَايَاَي  نَِس  ِمْن الدَّ للَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ  الثَّْوَب اأْلَبْيََض 

 (2344)أخرجه البخاري، رقم: كََسِل َوالْأَمْثَِم َوالَْمْغرَِم".بَِك ِمْن الْ 
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عن ابِن عمر ريض الله عنهام قال: كان ِمن ُدَعاِء رسوِل الله صىل الله عليه وسلم: )اللَُّهمَّ إِِّنِّ  -
 ( 2739عِ َسَخِطَك( )أخرجه مسلم، رقم:أَُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوتََحوُِّل َعاِفيَتَِك، َوفَُجاَءِة نِْقَمتَِك، َوَجِمي

  :وعمل الجوارح استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من املعايص واآلثام -4

  وإذا أمرنا صىل الله عليه وسلم أن نقول إذا أصبحنا    :الله عنه قال  ريض  األشعريعن أىب مالك   -
َهاَدِة أَنَْت رَبُّ كُ َمَواِت َواأْلَرِْض َعالَِم الَْغيِْب َوالشَّ ٍء  أمسينا وإذا اضطجعنا عىل فرشنا: " اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ لِّ يَشْ

يْطَاِن الرَِّجيِم َورِشْكِِه َوأَْن   َوالَْماَلئِكَُة يَْشَهُدوَن أَنََّك اَل إِلََه إِالَّ أَنَْت فَإِنَّا نَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ أَنُْفِسنَا َوِمْن رَشِّ  الشَّ
 ( 5083رقم:  أخرجه أبوداود،". )نَْقرَتَِف ُسوًءا َعىَل أَنُْفِسنَا أَْو نَُجرَُّه إىَِل ُمْسلِمٍ 

تقول:"   - أن  االستغفار  سيد  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي  عن  عنه  الله  ريض  أوس  بن  شداد  عن 
الَّ أَنَْت َخلَْقتَِني َوأَنَا َعبُْدَك َوأَنَا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستَطَْعُت أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ  اللَُّهمَّ أَنَْت َريبِّ اَل إِلََه إِ 

نُوَب إاِلَّ  َوَمْن قَالََها  أَنَْت قَاَل  َما َصنَْعُت أَبُوُء لََك بِِنْعَمتَِك َعيَلَّ َوأَبُوُء لََك بَِذنِْبي فَاْغِفْر يِل فَإِنَُّه اَل يَْغِفُر الذُّ
اللَّيِْل َوُهَو ُموقٌِن  ِمْن النََّهاِر ُموقِنًا بَِها فَاَمَت ِمْن يَْوِمِه قَبَْل أَْن مُييِْسَ فَُهَو ِمْن أَْهِل الَْجنَِّة َوَمْن قَالََها ِمْن  

 ( 5947بَِها فَاَمَت قَبَْل أَْن يُْصِبَح فَُهَو ِمْن أَْهِل الَْجنَِّة" )أخرجه البخاري،رقم:

الله   - رسول  يا  فقلت  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  قال: أتيت  عنه  الله  ريض  ُحَميٍْد  بن  َشكَِل  عن 
قُل اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْمِعي َوِمْن رَشِّ برََصِي  "  :فأخذ بكتفي فقال  :أتعوذ به قال  علمني تعوذاً 

 (1551رقم:  أخرجه أبوداود،". )ْن رَشِّ َمِنيِّيَوِمْن رَشِّ لَِسايِن َوِمْن رَشِّ قَلِْبي َومِ 

 اإلنسانية:استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من أنواع من امليتات املؤملة عىل النفس   -5

عليه وسلم يقول:" اللَُّهمَّ   - صىل الله  رسول الله  عنه قال: كان  ريض الله  عن أيب اليرس السلمي 
َدِّي، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الَْغرَِق، َوالَْحِريِق، َوأَُعوذُ بَِك أَْن يَتََخبَّطَِني  إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن   الَْهْدِم، َوأَُعوُذ بَِك ِمَن الرتَّ

يْطَاُن ِعنَْد الَْمْوِت، َوأَُعوُذ بَِك أَْن أَُموَت يِف َسِبيلَِك ُمْدبِرًا، َوأَُعوذُ بَِك أَْن أَُموَت لَِديًغا و داود،  أخرجه أب". )الشَّ
 .(1553رقم:

 : املوت ومن عذاب القرب سكراتاستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من   -6

وسلم: - عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  أحُدكم    عن  تََشهََّد  إذا   "
من أربعٍ  ومن ِفتْنَِة الَْمْحيَا    :يقول  ،فَلْيَْستَِعْذ بِاللَِّه  َعَذاِب الَْقرْبِ  ومن  َجَهنََّم  َعَذاِب  من  اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ بك 

اِل" جَّ  . (589:مسلم، رقم)أخرجه  . َوالَْماَمِت ومن رَشِّ ِفتْنَِة الَْمِسيحِ الدَّ
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سول عن عبد الله بن القاسم قال حدثتني جارة للنبي صىل الله عليه وسلم أنها كانت تسمع ر  -
" اللَُّهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ، َوِمْن ِفتْنَِة الَْقرْب"ِ.  :  الله صىل الله عليه وسلم يقول عند طلوع الفجر

 .(22382:أحمد، رقم)أخرجه 

عن أيب سعيد الخدري ريض الله عنه قال: حدثنا زيد بن ثابت قال:" بينام النبى صىل الله عليه   -
عىل بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقرب ستة أو خمسة    ،لبنى النجار  وسلم ىف حائط

ماتوا    :»فمتى مات هؤالء«. قال  :قال  »من يعرف أصحاب هذه األقرب«. فقال رجل أنا.  :فقال  ،أو أربعة
معكم من عذاب  »إن هذه األمة تبتىل ىف قبورها فلوال أن ال تدافنوا لدعوت الله أن يس  :ىف اإلرشاك. فقال

ُذوا بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب النَّاِر«. قَالُوا: نَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن  » أسمع منه«. ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: يالقرب الذ تََعوَّ
ُذوا بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ«. قَالُوا: نَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ. قَاَل   :َعَذاِب النَّاِر فََقاَل  ُذوا بِاللَِّه   :»تََعوَّ »تََعوَّ

ُذوا بِاللَِّه   :اَل قَ   .ِمَن الِْفََتِ َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطََن«. قَالُوا: نَُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الِْفََتِ َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطَنَ  »تََعوَّ
اِل«. قَالُوا جَّ اِل. )أخرجه  :ِمْن ِفتْنَِة الدَّ جَّ  ( 2867:مسلم، رقمنَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ِفتْنَِة الدَّ

 استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف مجال العبادات: جموعة الثانية:امل

ه وسلم كان يقول: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ عن أنس بن مالك ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله علي -
َوقَلٍْب الَ يَْخَشعُ  الَ يُرْفَُع،  َوَعَمٍل  الَ يُْسَمُع،  ِمْن قَْوٍل  يَنَْفُع"  ،بَِك  الَ  رقم   أخرجه  (.َوِعلٍْم  ويف  13699:أحمد،   .)

أخرجه  ". )أَُعوُذ بَِك ِمْن َصالٍَة الَ تَنَْفعُ "اللَُّهمَّ إِينِّ    رواية أيب داود: كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول:
 ( 1549أبو داود، رقم:

 املطلب الثاين: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال العقيل: 
التي تشمل الوظائف العقلية مثل: القدرات الخاصة والعمليات العقلية: كاإلدراك   وهي االستعاذات
الخ. واملقصود به االهتامم بسالمة العقل، وحفظه من األمور التي قد تدهوره   ...والحفظ والتذكر والتخيل

 .وبالتايل تسبب له اختالالً يف الصحة العقلية

الُْمكْتُِب   - يَُعلُِّم  كَاَم  الكلامت  هؤالء  بنيه  يعلم  كان  أنه  عنه  الله  ريض  وقاص  أيب  بن  سعد  عن 
الَِة: "اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن  إِنَّ رَُسوَل   َويَُقوُل:  ، الِْغلْاَمنَ  ُذ بِِهنَّ ُدبَُر الصَّ اللِه صىل الله عليه وسلم كَاَن يَتََعوَّ

الْبُْخلِ   ،الُْجْبِ  ِمَن  بَِك  الُْعُمرِ   ، َوأَُعوُذ  أَرْذَِل  ِمْن  بَِك  نْيَا،  َوأَُعوُذ  الدُّ ِفتْنَِة  ِمْن  بَِك  الَْقرْبِ".    ، َوأَُعوُذ    (َوَعَذاِب 
 (2676البخاري،رقم: رجهأخ
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يقول يف دعائه: "    وسلم عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال: كان رسول الله صىل الله عليه   -
 ( 1944:الحاكم، رقم أخرجه (.والهرِم" والُجِب والبُخلِ  اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك من العجِز والكسِل،

   :الجسمياملطلب الثالث: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 
وتتضمن سالمة الجسم من األمراض، إشباع الحاجات الجسمية الفطرية، مثل الحاجة إىل الطعام 

 ، وكذا مايحتاجه الجسم من ألبسة.والرشاب، والحاجة إىل الجنس، والحاجة إىل النشاط والراحة

ريض الله عنه قال: كَاَن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم إِذَا اْستََجدَّ ثَْوبًا  عن أيب سعيد الخدري -
ا قَِميًصا أَْو ِعاَمَمًة ثُمَّ يَُقوُل: "اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَنَْت كََسْوتَِنيِه أَْسأَلَُك مِ  ُه بِاْسِمِه إِمَّ   َما ُصِنعَ   ْن َخرْيِِه َوَخرْيِ َسامَّ

 ( 1767:الرتمذي، رقمأخرجه ". )لَُه َوأَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِِّه َورَشِّ َما ُصِنَع لَهُ 

عنه - الله  ريض  العاص  أيب  بن  عثامن  وجعاً  عن  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  إىل  شكا    أنه 
لََّم ِمْن َجَسِدَك،  تَأَ " َضْع يََدَك َعىَل الَِّذي  وسلم:يجده يف جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صىل الله عليه  

َوأُحاذرُ   :َوقُْل  أَِجُد  َما  رَشِّ  ِمْن  َوقُْدرَتِِه،  بِاللِه  أَُعوُذ  َمرَّاٍت:  َسبَْع  َوقُْل  ثَ الَثًا،  اللِه،  مسلم،  "بِْسِم  )أخرجه   .
 ( 2202رقم:

اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك    "  عن أنس بن مالك ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يقول: -
ويف رواية الحاكم: )وأعوذ    .(1554أخرجه أبو داود، رقم:". )اأْلَْسَقاِم   ِمْن الرَْبَِص َوالُْجنُوِن َوالُْجَذاِم وَسيِّئِ 

 ( 1944األسقام( )أخرجه الحاكم، رقم: ئذام وسيبك من الصمم والبكم والجنون والربص والج

َعن َعبِْد الله بِْن ُعَمَر ريض الله عنهام قال: لَْم يَكُْن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يََدُع َهُؤالِء   -
َعَواِت ِحنَي مُييِْس َوِحنَي يُْصِبُح:   نْيَا َواآْلِخرَِة، اللَُّهمَّ إيِنِّ أَْسأَلَُك الَْعْفَو  اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك الَْعاِفيََة يِف "الدَّ  الدُّ

،   ، َوالَْعاِفيََة يِف ِديِني َوُدنْيَاَي َوأَْهيِل َوَمايِل، اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْورايِت، َوآِمْن َرْوَعايِت  اللَُّهمَّ اْحَفظِْني ِمْن بنَْيِ يََديَّ
)أخرجه أبو داود، ".  َوِمْن َخلِْفي، َوَعْن مَيِيِني، َوَعْن ِشاَميِل، َوِمْن فَْوقِي، َوأَُعوُذ بَِعظََمتَِك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي 

 .(5074رقم:
 ايل:نفعال ااملطلب الرابع: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 

وما  و   الخ،  والغضب..  والخوف  الكره  مثل:  املختلفة،  باالنفعاالت  املتعلقة  النشاط  أساليب  تتضمن 
 .يرتبط بذلك من ثبات إنفعايل أو عدمه
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عن سليامن بن رصد ريض الله عنه قال: كُنُْت َجالًِسا َمَع النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َورَُجاَلِن   -
" إِينِّ أَلَْعلَُم كَلَِمًة لَْو قَالََها يَْستَبَّاِن فَأََحُدُهاَم اْحَمرَّ َوْجُهُه َوانْتََفَخْت أَْوَداُجُه فََقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:  

يْطَانِ  :َذَهَب َعنُْه َما يَِجُد لَْو قَاَل   .(3108رقم: البخاري، . )أخرجهَما يَِجُد"َذَهَب َعنُْه  ،أَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن الشَّ

كلام نزل  - وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أخدم  كنت  قال:  عنه  الله  ريض  مالك  بن  أنس  عن 
لَعِ  "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوالَْحزَِن َوالَْعْجِز َوالْكََسِل َوالْبُْخِل َوالُْجْبِ َوضَ  فكنت أسمعه يُكرِث أن يقول:

يِْن َوَغلَبَِة الرَِّجاِل". )أخرجه البخاري، رقم:  . (6002الدَّ

عن أمِّ املؤمنني عائشة رىض الله عنها أنَّها ُسِئلَت: َما كَاَن رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل  -
ُ َعرْشًا، َويَُسبُِّح َعرْشًا، َويَُهلُِّل َعرْشًا، َويَْستَْغِفُر َعرْشًا،  اَن يُ كَإِذَا قَاَم ِمَن اللَّيِْل؟ َوبَِم كَاَن يَْستَْفتُِح؟ قَالَْت:   كرَبِّ

يِق يَْوَم الِْحَساِب "َعرْشًا، َويَُقوُل:    "اللُهمَّ اْغِفْر يِل َواْهِديِن َواْرزُقِْني "َويَُقوُل:    " اللُهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن الضِّ
رواية:   ويف  الِْقيَاَمةِ "َعرْشًا.  يَْوِم  َوِضيِق  نْيَا  الدُّ ِضيِق  ِمْن  بَِك  أُعوُذ  اينِّ  أحمد،  "  اللهمَّ  اإلمام  )رواه  َعرْشًا. 

 .(25102رقم:
    :االجتامعي: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال خامساملطلب ال 

يف  و  للشخص  االجتامعية  بالعالقات  واال تتمثل  االجتامعية،  واملعايري  واملجتمع،  تجاهات األرسة 
 .والقيادة والتبعية

فراشه:  - إىل  أوى  إذا  يقول  كان  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  أن  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب    عن 
ٍء فَالَِق الَْحبِّ َوالنََّوى ُمنَزِّ  َمَواِت َورَبَّ اأْلَرِْض َورَبَّ كُلِّ يَشْ أَُعوُذ  َل التَّْورَاِة َواإْلِنِْجيِل َوالُْقرْآِن  "اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ

ٌء    ِبَك ِمْن رَشِّ كُلِّ ِذي رَشٍّ أَنَْت آِخٌذ ِبنَاِصيَِتهِ  يَشْ َوأَنَْت اآْلِخُر فَلَيَْس بَْعَدَك  ٌء  أَنَْت اأْلَوَُّل فَلَيَْس قَبْلََك يَشْ
الْبَ  َوأَنَْت  ٌء  يَشْ فَْوقََك  فَلَيَْس  الظَّاِهُر  ِمْن  َوأَنَْت  َوأَْغِنِني  يَْن  الدَّ َعنِّي  اقِْض  ٌء  يَشْ ُدونََك  فَلَيَْس  اِطُن 

 . (5051الَْفْقِر".)أخرجه أبو داود، رقم:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريض الله عنهام قال: كان رسول الله صىل الله عليه وسلم   -
اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعَقابِِه  يعلمنا كلامت نقولهن عند النوم من الفزع: َورَشِّ  " بِْسِم اللَِّه أَُعوُذ بِكَلِاَمِت اللَِّه التَّامَّ

يَاِطنِي َوأَْن يَْحرُضُوِن"  ِعبَاِدهِ   . (3893)أخرجه أبو داود، رقم: .َوِمْن َهَمزَاِت الشَّ

تََزوََّج أََحُدكُْم    "إِذَا  :عن عبد الله بن عمرو ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم قال -
اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك َخرْيََها َوَخرْيَ َما َجبَلْتََها َعلَيِْه َوأَُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّها َوِمْن    :فَلْيَُقْل   ،اْمرَأًَة أَْو اْشرَتَى َخاِدًما

 .(2160ِة َسنَاِمِه َولْيَُقْل ِمثَْل َذلَِك".  )أخرجه أبو داود، رقم:َوإِذَا اْشرَتَى بَِعريًا فَلْيَأُْخْذ بِِذْروَ   ، رَشِّ َما َجبَلْتََها َعلَيْهِ 
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مل ير قرية يريد دخولها إال قال حني   وسلمعن صهيب ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه  -
يَاِطنِي وَ  بْعِ َوَما أَظْلَلَْن، َورَبَّ األَرَِضنَي َوَما أَقْلَلَْن، َورَبَّ الشَّ اَمَواِت السَّ َما أَْضلَلَْن، َورَبَّ  يراها: "اللهمَّ رَبَّ السَّ

يَاحِ َوَما َذَريَْن، فَإِنَّا نَْسألَُك َخرْيَ َهِذِه الَْقْريَةِ  ".   َوَخرَي أَْهلَِها، َونَُعوُذ بَِك ِمن رَشَِّها َورَشِّ أَْهلَِها َورَشِّ َما ِفيَهاالرِّ
 (2488أخرجه الحاكم، رقم:)

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوذُ  -
ِجيُع    ( 1547)أخرجه أبو داود، رقم:  َوأَُعوُذ بَِك ِمْن الِْخيَانَِة فَإِنََّها بِئَْسِت الِْبطَانَُة"بَِك ِمْن الُْجوِع فَإِنَُّه بِئَْس الضَّ

ُذوا بِاللِه ِمْن َجاِر   - عن أيب هريرة ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: "تََعوَّ
ْوِء يِف َداِر الُْمَقاِم، فَإِنَّ َجاَر الْبَاِديَِة يَتَحَ   (5502رقم: أخرجه النسايئ،  (وَُّل َعنَْك". السَّ

عن عقبة بن عامر ريض الله عنه قال كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: " اللَُّهمَّ إِينِّ  -
وِء،   وِء، ومْن ساعة السُّ وِء، ومْن ليلِة السُّ وءِ أَُعوُذ بَِك ِمْن يوِم السُّ وِء يف  ومْن صاحِب السُّ داِر  ، ومْن جاِر السُّ

 ( 810رقم: أخرجه الطرباين،  (املُقامة".

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الكلامت"   -
يِْن َوَغلَبَِة الَْعُدوِّ َوَشاَمتَِة اأْلَْعَداءِ اللَُّهمَّ إِينِّ   (5475رقم:  أخرجه النسايئ، (".أَُعوُذ ِبَك ِمْن َغلَبَِة الدَّ

   : استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال االقتصادي:سادساملطلب ال
 ، وكل ما يتعلق بالبيع والرشاء.وتشمل الفقر والدين وعدم توفر مقومات الحياة املعيشية

" إِذَا تََزوََّج أََحُدكُْم    :عن عبد الله بن عمرو ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم قال -
 بَِك ِمْن رَشَِّها َوِمْن رَشِّ  اْمرَأًَة أَْو اْشرَتَى َخاِدًما فَلْيَُقْل اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك َخرْيََها َوَخرْيَ َما َجبَلْتََها َعلَيِْه َوأَُعوُذ

 . (2160)أخرجه أبو داود، رقم:  ِذْرَوِة َسنَاِمِه َولْيَُقْل ِمثَْل َذلَِك".َوإَِذا اْشرَتَى بَِعي ا َفلْيَأُْخْذ بِ   ،َما َجبَلْتََها َعلَيْهِ 

كلام نزل  - وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أخدم  كنت  قال:  عنه  الله  ريض  مالك  بن  أنس  عن 
كََسِل َوالْبُْخِل َوالُْجْبِ َوَضلَعِ  "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوالَْحزَِن َوالَْعْجِز َوالْ  فكنت أسمعه يُكرِث أن يقول:

يِْن َوَغلَبَِة الرَِّجاِل". )أخرجه البخاري، رقم:  . (6002الدَّ

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: " اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ  -
بِ َوأَُعوُذ  ِجيُع  الضَّ بِئَْس  فَإِنَُّه  الُْجوِع  ِمْن  الِْبطَانَُة"بَِك  بِئَْسِت  فَإِنََّها  الِْخيَانَِة  ِمْن  داود، .  َك  أبو  )أخرجه 

 .(1547رقم:
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"اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن   :عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يقول -
لَِّة َوأَُعوُذ بَِك ِمْن أَْن أَظْلَِم أَْو أُظْلَ   ( 1544أخرجه أبو داود، رقم:م". )الَْفْقِر َوالِْقلَِّة َوالذِّ

 استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال البيئي:   :ابعاملطلب الس
 :وسامئها وكواكبهابطقسها وظواهرها    التي خلقها الله تعاىل  طبيعة النسان من  باإل   ما يحيط وتشمل  

عن خالد بن الوليد ريض الله عنه قال: كنت أفزع بالليل، فأتيت النبي صىل الله عليه وسلم،   -
عليه    فقلت: إين أفزع بالليل فآخذ سيفي، فال ألقى شيئاً  رسول الله صىل الله  رضبته بسيفي، فقال  إال 

 وسلم: " أال أعلمك كَلاَِمٍت َعلََمِني الروُح األِمنُي؟"  فقلت: بىل. فقال:  
اَمءِ  اِت الَّتِي ال يَُجاِوزُُهنَّ بَرٌّ َوال فَاِجٌر، ِمْن رَشِّ َما نَزََل ِمَن السَّ يَْعرُُج ، َوَما  " أَُعوُذ بِكَلِاَمِت اللَِّه التَّامَّ

يَطْرُُق بَِخرْيٍ يَا َرْحَمُن" فقالها، فذهبت عنه".    اً ِفيَها، َوِمْن رَشِّ ِفََتِ اللَّيِْل َوالنََّهاِر، َوِمْن كُلِّ طَارٍِق إِال طَارِق
 ( 5573رقم: )أخرجه الطرباين،

يُح ِمْن  "    سمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول:  :عن أيب هريرة ريض الله عنه قال - الرِّ
وا اللََّه َخرْيََها َواْستَِعيُذوا َرْوحِ اللَِّه؛ فََرْوُح اللَِّه تَأيِْت بِالرَّْحَمِة َوتَأيِْت بِالَْعَذاِب فَإِذَا رَأَيْتُُموَها فاََل تَُسبُّوَها َوَسلُ 

 ( 7619بِاللَِّه ِمْن رَشَِّها". )أخرجه أحمد، رقم: 

وسلم أنها قالت: كان النبي صىل الله عليه وسلم إذا عصفت    عن عائشة زوج النبي صىل الله عليه -
ا َورَشِّ َما ِفيَها  الريح قال: " اللَُّهمَّ إينِّ أْسألَُك َخرْيََها َوَخرْيَ َما ِفيَها َوَخرْيَ َما أُرِْسلَْت بِِه، وأَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّهَ 

 (899)أخرجه مسلم، رقم:  َورَشِّ َما أُرِْسلَْت بِِه ".

فقال:ع  - القمر  إىل  نظر  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  أن  عنها  الله  ريض  عائشة  َعائَِشُة   ن  "يَا 
 .(25752)أخرجه أحمد، رقم: اْستَِعيِذي بِاللَِّه ِمْن رَشِّ َهَذا فَإِنَّ َهَذا الَْغاِسُق إِذَا َوقََب".

كَاَن إِذَا اْستََوى َعىَل بَِعريِِه  "    عن ابن عمر ريض الله عنهام أن رسول الله صىل الله عليه وسلم:  -
َ ثَ الَثًا َر لَنَا َهَذا َوَما كُنَّا لَُه ُمْقِرنِنَي َوإِنَّا إىَِل َربِّنَا لَُمنَْقلِبُونَ   :ثُمَّ قَاَل   ،َخارًِجا إىَِل َسَفٍر كرَبَّ   ، ُسبَْحاَن الَِّذى َسخَّ

ْن َعلَيْنَا َسَفرَنَا َهَذا َواطِْو َعنَّا   ،َوالتَّْقَوى َوِمَن الَْعَمِل َما تَرىَْض  اللَُّهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك ىِف َسَفرِنَا َهَذا الرِْبَّ  اللَُّهمَّ َهوِّ
َفِر َوالَْخلِيَفُة ىِف األَْهلِ   ،بُْعَدهُ  اِحُب ىِف السَّ َفِر َوكَآبَِة الْمَ   ،اللَُّهمَّ أَنَْت الصَّ نْظَِر  اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّ

َواألَْهلِ  َوزَاَد ِفيِهنَّ   ". َوُسوِء الُْمنَْقلَِب ىِف الْاَمِل   . رََجَع قَالَُهنَّ َحاِمُدونَ "  :َوإِذَا  لَِربِّنَا  َعابُِدوَن  .  "آيِبُوَن تَائِبُوَن 
 .(1342)أخرجه مسلم، رقم:
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: عليه وسلم يقولعن خولة بنت حكيم السلمية ريض الله عنها أنها سمعت رسول الله صىل الله   -
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق فإنه اَل يرَُضُّ  ٌء َحتَّى يَرْتَِحَل  "إذا نزل أحدكم َمنْزاًِل فَليقل أَُعوُذ بِكَلِاَمِت اللَِّه التَّامَّ ُه يَشْ

 . (2708)أخرجه مسلم، رقم: ِمنُْه".
 : استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال السلويك واألخالقي:  التاسعاملطلب 

وفق  والتي ينبذها أصحاب املروءة والخلق الكريم، وذلك وتتضمن األفعال والصفات غري الالئقة
 : املنظور اإلسالمي

الُْمكْ - يَُعلُِّم  كَاَم  الكلامت  هؤالء  بنيه  يعلم  كان  أنه  عنه  الله  ريض  وقاص  أيب  بن  سعد  تُِب  عن 
الَِة:   َويَُقوُل:، الِْغلْاَمنَ  ُذ بِِهنَّ ُدبَُر الصَّ "اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن  إِنَّ رَُسوَل اللِه صىل الله عليه وسلم كَاَن يَتََعوَّ
نْيَا  ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن أَرْذَِل الُْعُمرِ   ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الْبُْخلِ   ،الُْجْبِ    (َوَعَذاِب الَْقرْبِ".    ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن ِفتْنَِة الدُّ
 .(2676البخاري،رقم: أخرجه

"اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ   عن قطبة بن مالك ريض الله عنه قال كان النبي صىل الله عليه وسلم يقول: -
 .(3591رقم:  أخرجه الرتمذي، (ِق، َواألَْعاَمِل، َواألَْهَواِء".بَِك ِمْن ُمنْكَرَاِت األَْخاَل 

كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: " اللَُّهمَّ إِينِّ   :عن زيد بن أرقم ريض الله عنه قال -
تَْقَواَها، َوَزكَِّها أَنَْت    أَُعوُذ بَِك ِمَن الَْعْجِز َوالْكََسِل، َوالُْجْبِ َوالْبُْخِل، َوالَْهرَِم َوَعَذاِب الَْقرْبِ، اللَُّهمَّ آِت نَْفيِس 

ْوالََها، اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم الَ يَنَْفُع، َوِمْن قَلٍْب الَ يَْخَشُع، َوِمْن نَْفٍس الَ  َخرْيُ َمْن َزكَّاَها، أَنَْت َولِيَُّها َومَ 
 . (2722رقم: مسلم، أخرجه  (تَْشبَُع، َوِمْن َدْعَوٍة الَ يُْستََجاُب لََها". 

ذُ  اَن رَُسوُل ال: ك َعْن َعبِْد اللِه بِْن رَسِْجَس ريض الله عنه قَاَل  - لِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إِذَا َسافََر يَتََعوَّ
الَْمنْظَرِ  َوُسوِء  الَْمظْلُوِم،  َوَدْعَوِة  الْكَْوِر،  بَْعَد  َوالَْحْوِر  الُْمنَْقلَِب،  َوكَآبَِة  َفِر،  السَّ َوْعثَاِء  َوالْاَملِ   ِمْن  اأْلَْهِل    . يِف 

 . (1343)أخرجه مسلم، رقم:

َة ريض الله عنها قَالَْت: َما َخرََج النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن بَيْتِي قَطُّ إِالَّ قَاَل: َعْن أُمِّ َسلَمَ   -
، أَْو أَظْلَِم أَْو أُظْلََم، أَْو أَْجَهَل أَوْ "   ، أَْو أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ أبو  )أخرجه  ".  يُْجَهَل َعيَلَّ   اللَُّهمَّ أَُعوذُ بَِك أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ

 .(5094رقم:  ،داود 

 عن أيب ُهَريْرََة رىض الله عنه قال: إِنَّ رَُسوَل َصىلَّ َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن يَْدُعو يَُقوُل: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ -
َقاِق، َوالنَِّفاِق، َوُسوِء اأْلَْخاَلقِ    . (1546  )أخرجه أبو داود، رقم:  ."بَِك ِمَن الشِّ
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 الجدول األول: تحليل االستعاذات النبوية يف املجال اإلمياين والتعبدي يبني 

اإلميـــاين   املـــجـــال 
 والتعبدي

 مضمون االستعاذة 

اســـتعاذات النبي من 
 عذاب الله وغضبه 

بالله  -1 الله  -3الضاللة  -2الرشك  النار  - 4عذاب  الله  -5حر  الله  -6عقاب  -7سخط 
ِضيق  -9منه النبي عليه الصالة والسالممن رش ما استعاذ -8الستعاذة بالله من الله ا

 يوم القيامة 

اســـتعاذات النبي من 
 الغيبية  خاوفامل
 

رش الشيطان  -4همز الشيطان ونفخه ونفثه  - 3الشيطان الرجيم  -2الخبث والخبائث  -1
- 9الوسواس الخناس-8حاسد إذا حسد  - 7النفاثات يف العقد  -6  ما خلقرش  -5ورشكه  

 عني المة -11هامة -10تنة املسيح الدجال ف
اســـتعاذات النبي من 

 فنت الدنيا
 

واملامت  -1 املحيا  البالء  -2فتنة  الشقاء  -3جهد  القضاء-4درك  األعداء -5سوء  شامتة 
ظهرالفَت  -8رش فتنة الفقر  - 7رش فتنة الغنى -6 وما بطن    ما  سوء املنقلب  -9منها 

األهل املال  نعمتك  -10  يف  َعاِفيَتَِك   -11زوال  نِْقَمتَِك   -12  تََحوُِّل  َوَجِميعِ  -13َوفَُجاَءِة 
   َسَخِطَك 

اســـتعاذات النبي من 
 املعايص واآلثام 

-4نقرتف سوءا عىل أنفسنا أو نجره عىل مسلم  -3سيئات أعاملنا  -2رشور أنفسنا  -1
 رش منيي - 9  رش قلبي- 8رش لساين- 7رش برصي-6رش سمعي- 5 ما صنعت رش

استعاذات النبي من  
أنواع من امليتات  

 املؤملة 

الهدم  -1 املوت    -5الحريق    -4الغرق    -3الرتدي    -2من  عند  الشيطان    -6يتخبطني 
 أموت لديغا - 7أموت يف سبيلك مدبرا 

 النبي مناســـتعاذات  
كرات املوت وعذاب  ـس

 القرب

 فتنة القرب   -3فتنة املامت  -2عذاب القرب  -1

ــتعاذات النبي يف  اسـ
 مجال العبادات

 صالة التنفع  -5علم الينفع  -4قلب اليخشع  - 3عمل اليرفع  -2قول اليسمع  -1
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يبني الجدول الثاين: تحليل االستعاذات النبوية يف املجال الجسمي والعقيل واالنفعايل 
 واالقتصادي واالجتامعي والبيئي 

 مضمون االستعاذة  نوع املجال
 الجنون  -3الهرم  -2أرذل العمر -1 املجال العقيل 
الربص    -3)األمل(  وأحاذرمن رش ما أجد    -2من رشه )الكساء( ورش ماصنع له  -1 املجال الجسمي 

 أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي   -9  األدواء-8الصمم    - 7سيئ األسقام    - 6الجذام    -5البكم    -4
نْيَا - 4العجز  - 3الحزن   -2الهم  -1 املجال االنفعايل   ِضيِق الدُّ
رشها ومن رش ماجبلتها    - 3رش عباده    -2من رش كل ذي رش أنت آخذ بناصيته  -1 املجال االجتامعي 

هذه    -4عليه)للزوجة(   ) رش  اإلقامة(  القرية  ورش    ورشمكان  فيهاأهلها    - 5  ما 
املقام  -6الخيانة   دار  يف  السوء  السوء    -7جار  العدو  -8صاحب  شامتة    -9غلبة 

 األعداء 
 القلة  - 5الفقر  -4الجوع  - 3دين غلبة ال -2الذلة  -1 املجال االقتصادي

أعوذ بك    -3فَت الليل والنهار    -2فيها    وما يعرجمن السامء    ما نزلمن رش  -1 املجال البيئي
  - 5الغاسق إذا وقب)القمر(  -4ه  من رشها)الريح( ورش مافيها ورش ما أرسلت ب

 وعثاء السفر  
ــويك   ــل الســـ ــال  ــج امل

 واألخالقي
كآبة  -4منكرات األخالق واألعامل واألهواء    -3البخل    -2أعوذ بك من الجب  -1

أَزِلَّ أَْو    -9أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ   -8  دعوة املظلوم-7َوالَْحْوِر بَْعَد الْكَْوِر    -6  الكسل  -5املنظر  
سوء   -14نفاق  ال  -13الشقاق  -12  أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ   -11  أَظْلَِم أَْو أُظْلَمَ   -10أُزَلَّ 

 األخالق 
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شكل يبني توزع االستعاذات النبوية يف املجاالت الثامنية حسب عدد املفردات الواردة يف كتب  
 ( استعاذة غي مكررة 106ومجموعها ) السنة النبوية

املطلب التاسع: تحليل مفردات استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف ضوء مؤرشات الصحة  
 النفسية: 

تبع اإلسالم يف تربية اإلنسان منهجاً تربوياً هادفاً يحقق التوازن بني الجانبني املادي والروحي   
تحقيق الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية. وملا كان معظم   يف شخصية اإلنسان مام يؤدى إىل

ويغفلون عن العمل لتحصيل  االنشغال بتحصيل السعادة العاجلة يف هذه الحياة الدنيا،    الناس مييلون إىل 
يف حاجة إىل  كان اإلنسان  يف الحياة اآلخرة،  خاص يتضمن ثالثة أساليب    السعادة اآلجلة  منهج تربوي 

: يعنى بتقوية الجانب الروحي يف اإلنسان عن طريق اإلميان بالله، وتقواه،  األسلوب األول من الرتبية:
وذلك بالتحكم  ،  الجانب البدين يف اإلنسان  بالسيطرة عىل   : يعنىاألسلوب الثاين  وأداء العبادات املختلفة. 

واالنفعاالت الدوافع  عىل  ، يف  وشهواتها.  والتغلب  النفس  الثالث أهواء  اإلنسان  األسلوب  بتعليم  يعنى   :
مجموعة من الخصال والعادات الرضورية لنضجه االنفعايل واالجتامعي، ولنمو شخصيته، وإلعداده لتحمل  

  ا مسؤولياته يف الحياة، وللقيام بدوره يف تقدم املجتمع وعامرة األرض بحيوية وفعالية، ولتهيئته ليك يحي
 (. 2018)اشتياق سعيد،  حياة سوية تتحقق فيها الصحة النفسية.

ما ينشط التحفيز    تضمنت   استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم ويف ضوء ذلك يؤكد الباحث أّن    
األدعية ليست كلامت يرددها املؤمن بلسانه  و .  يف كافة املجاالت  يصل إىل الصحة النفسية الذايت لإلنسان ل
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مجاالت االستعاذات النبوية المجال العقلي

المجال الجسمي

المجال االنفعالي

المجال االجتماعي

المجال االقتصادي

المجال البيئي

المجال السلوكي واألخالقي

المجال اإليماني والتعبدي
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ولنتأكد من هذه الفرضية ونشاطاته.    ه عىل سلوك  ها العميق تأثري االت نفسية وإدراكات معرفية لها  بل انفع
مؤرشات الصحة النفسية التي يتناولها علامء الصحة النفسية عىل اختالف    أهم   سوف يعرض الباحث 

   نظرياتهم التي حاولت أن تصوغ الصورة املثالية لإلنسان السوي.
فيه رشوط     أن تتوفر بدّ ال السوية    اإلنسان إىل الشخصية يصل    ليكالسوية:  مؤرشات الشخصية  -

ومؤرشات للصحة    الصفات اعتربوها محددة للسلوك السوي،  من  وضع بعض الباحثني عدداً معينة، ولقد  
يف: ا،  النفسية القريطي،  نظر  املطلب  )1995)عبد  رب(  شحاتة  السالم  2000ع،يمحمد  عبد  )حامد   )
)1997زهران، عبدالغفار،(  السالم  )2001عبد  السيد(  النيل،  محمود  )2014أبو  العزيز  (  عبد  عيل  رشاد 
 :ام يأيتفي ( وتتمثل 2000موىس،

عنه سلوك  :لفاعليةا -1 حل املشكالت  الشخص السوي يصدر  نحو  موجه  والتغلب    ،فعال، سلوك 
طريق امل هذه املشكال عىل الضغوط عن  ملصدر  والضغوطواجهة املبارشة  لديه   .ت  هنا  فالشخص السوي 

 إمكانية للتعامل مع الضغوط التي يتعرض لها من خالل اسرتاتيجيات خاصة.
واإل  وفقاً  مراد الله لإلسالم فإّن الفاعلية  له أن يحقق  ميكن  وروحه، فال  يجابية تعد سمة املسلم 

مناط   ألّن  املرتفعة،  واإليجابية  املتوقدة  بالفاعلية  إال  األرض  وعامرة  الرشيعة  إقامة  من  الحياة  يف  منه 
 قول سبحانه وتعاىل: منني. ي د عىل الفاعلية يف قلوب املؤ التغيري يف حياة اإلنسان ويف حياة املجتمع يعتم

ويقول: ﴿ذلك بأّن الله مل يك مغرّيا   (11)الرعد،اآلية ﴿إّن الله ال يغرّي ما بقوم حتى يغرّيوا ما بأنفسهم﴾  
﴿وأّن ليس   ويقول: ،(53)األنفال،اآليةنعمة أنعمها عىل قوم حتى يغرّيوا ما بأنفسهم وأّن الله سميع عليم﴾  

وإسالمنا   (40،39،  41النجم،اآليات)ه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء األوىف﴾  لإلنسان إالّ ما سعى وأّن سعي
تعاىل:   يقول  العمل  وحب  والحيوية  للنشاط  يدعونا  اأْلَرِْض ﴿الحنيف  يِف  فَانْتَرِشُوا  اَلُة  الصَّ قُِضيَِت  فَإِذَا 

ويف هذا املعنى الكريم يقول , (10ية،اآل )الجمعة  ﴾ ُحونَ َوابْتَُغوا ِمْن فَْضِل اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَثرِيًا لََعلَّكُْم تُْفلِ 
ألن يأخذ أحدكم حبله ثم يأيت الجبل فيأيت بحزمة من حطب عىل  ": صىل الله عليه وسلم رسولنا العظيم

، رقم:  )رواه البخاري  "ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خري له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه
: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوالَْحزَِن  رجعنا للنظر يف استعاذات النبي صىل الله عليه وسلمولو    ( 1471

يِْن َوَغلَبَِة الرَِّجاِل".   نجد أنه عليه الصالة والسالم يف هذا الدعاء  َوالَْعْجِز َوالْكََسِل َوالْبُْخِل َوالُْجْبِ َوَضلَعِ الدَّ
نطلب   أن  أ يعلمنا  الله  حالة  من  يعنيان  والحزن  فالهم  والخمول،  واليأس  السلبية  صفات  من  نتخلص  ن 

الذي   نفسية  اإلنسان  لضغوط  و يشعر  والفاعلية.  اإلنطالق  من  متنعه  املقدرةتالعجز  هائلة  والكسل    ،قابله 
الصفات   وتخلص اإلنسان من هذهوالبخل يقابله الكرم والعطاء،  ،قابله الشجاعةتوالجب  ،يقابله النشاط

كمؤرش عىل الصحة    ، يف املجتمع والحياة  واإليجابية  إىل الشخصية الفاعلة  به  تؤديوانتقاله إىل نقيضها  
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عىل ذلك من قوله صىل الله   النفسية والشخصية السوية التي يريد منا اإلسالم أن نكون عليها. وال أدّل 
عليه وسلم: "إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تَقوم حتى يَغرَِسها، فليَغرِْسها" )أخرجه  

فاملسلم مطالب   ،بل فاعلية وإنتاج مهام كانت الضغوط والتحديات ،(. فال سلبية وال كسل 183أحمد، رقم: 
الَْحْوِر  ن: "أكّد النبي صىل الله عليه وسلم هذا املعنى باستعاذته م  وقد  بالسعي وتجاوز الظروف الصعبة.

والتي   مؤرش عىل  بَْعَد الْكَْوِر"،  وهذا  والرش بعد الخري،  واملعصية بعد الطاعة  تعني النقصان بعد الزيادة 
 انتكاسة يف الشخصية وتردي يف العزمية، وفشل بعد نجاح.

م الكفاءة: -2 طاقاته  يستخدم  السوي  بدرجة  الشخص  الواقعية  من  وهو  لجهوده،  تبديد  غري  ن 
يتقبل   هذه األحوال  يف  وهو  بلوغها،  ميكن  التي  واألهداف  الفعالة،  غري  املحاوالت  يعرف  أن  من  متكنه 

ويف هذا املعنى نجد أن رسول الله صىل الله عليه وسلم    .اإلحباط وضياع األهداف ويعيد توجيه طاقاته
ُذ ِمْن َجْهدِ  َقاِء، َوُسوِء الَْقَضاِء، َوَشاَمتَِة األَْعَداِء". وهي استعاذات نبوية املراد كان: " يَتََعوَّ  الْباَلَِء، َوَدرَِك الشَّ

حباط ماّم يصيبه يف حياته الدنيا، فجهد البالء: هو كل ما أصاب  منها طلب املسلم من ربه أال يصاب باإل 
: كل املوانع والعوائق يف طريق الحياة وعامرتها وما ال طاقَة له به، فيدخل يف ذلك  املرَء من شدة ومشقة،

حيلته  قلة  أو  لعجزه  تجاوزها  عىل  قادر  غري  ألنه  اإلنسان  يتحمله  ال  تتعلق    ،مام  عنه  خارجة  ألسباب  أو 
به   تحيط  الشقاءبظروف  درك  معنى  وكذا  وأهدافه.  غاياته  إىل  الوصول  من  متكنه  يناقض    ،ال  والذي 

أن   وتعني:  القضاء  سوء  من  والسالم  الصالة  عليه  استعاذته  وتأيت  واألمان.  واالستقرار  والهناء  السعادة 
وأّما شامتة األعداء   .يحميك الله من اتخاذ القرارت واألقضية الخاطئة التي ترضك يف أمر دينك ودنياك

بط اإلنسان ومينعه من االنطالق بعد الكبوة، وترتك   لهم، ألّن ذلك يحةٍ  يجعلك َمَحلَّ شامتٍة وُسخريال هي أ
حيث تفقده ثقته بنفسه وتشعره بعدم كفاءته عىل اإلنجاز والنجاح.    سلبياً   س بالشخص أثراً نفسياً شامتة النا

وهو الذي أويت جوامع الكلم بهذه االستعاذات   ، شك ونحن أمام حديث رسول الله صىل الله عليه وسلم  وال
ليس  هناك ابتالءات يف الدنيا ومواقف محبطة وظروف معيقة للنجاح واإلنجاز، ف  ملسلم أنّ القصرية يعلم ا

 وإن أدركها فال بد أن يصرب عليها ويتجاوزها.  ،أن يستعيذ بالله منها أمامه إالّ 
الخربة   املرونة -3 من  االستفادة  عىل  والتوافق،    :والقدرة  التكيف  عىل  قادر  السوي  الشخص 

فظروف الحياة دامئة التغري لذلك يضطر اإلنسان إىل أن يعدل استجاباته كلام تغريت ظروف البيئة التي  
يعـيش فيها، فاملرونة تعد من أول مستلزمات اإلنسان ليك يحيا حياة متوافقة سوية والعكس صحيح، أي 

ويف هذا السياق نجد أن رسول الله صىل  قوالتوتر وسوء التوافـأن التصلب مدعاة لحدوث االضطراب  
يَنَْفُع" الَ  ِعلٍْم  "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن  وسلم قال:  عليه  هو العلم الذي يتجدد بتجدد   ،الله  والعلم النافع 

  وينتفع به الناس.   فرياعي الزمان واملكان واإلنسان فينتفع به صاحبه  ويستفيد من تجاربها،  ظروف الحياة،
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ومل يق صاحبه   وال احتياج الوقت املعاش،  ال يناسب ظروف الحياةنسان  العلم الذي يحمله اإل فإن كان  
واألخطاء، الفشل  تكرار  مثاراً ف  من  منه  يجني  حال    لن  من  النبوية  االستعاذة  كانت  لذا  لغريه،  وال  لنفسه 

لي إمكاناته  وال  نفسه  يطور  ال  الحياإنسان  مسرية  وأراد تابع  الله  كام أمر  األرض  وعامرة  املرء    ؛ة  فيصبح 
مام يعني تراجع صحته    ، عديم النفع  ، عىل املجتمع  ئاً عب  ،الرافض للتطوير والتعديل  ، املتصلب بسلوكه وعلمه

 النفسية وفق هذا املؤرش الهام يف السلوك اإلنساين.
مـع اآلخرين،  : تقوم حياة اإلنسان عىل  القدرة عىل التواصل االجتامعي -4 التفاعل االجتامعي 

والشخص املتوافق اجتامعياً يشارك يف ذلك إىل أقـىص حـد وتتميـز عالقاته االجتامعية بالعمق واالقرتاب  
( أن الفرد يستمد إحساسه بإنسانيته من خالل اتصاله  (morieyويرى موراي .واالستقالل يف الوقت ذاته

راره يف الوجود، ويدخل يف عالقات شخصية من أجل إثراء كيانه،  باآلخرين، فهو يحتاج إليهم ليعزز استم
 ، أن يكون يف عزلة عن االخرين  ال يستطيعاجتامعي وحضاري( فهو  و فوجوده رضوري يف وسط )مادي  

اآل  مع  الحديث  من  يؤدي  فحرمانه  الحياة  يف  ومشاركتهم  من  إخرين  تجريده  له    وليتحقق   ،نسانيتهإىل 
حرتام الذات اىل  إال من خالل االنتامء للجامعة، فهو بحاجة  إحب والصداقة  الشعور بالرضا واألمن وال
والنجاح والحب  تؤدي  ،  والتقدير  حاجات  طريق  أ وهي  عن  وبقائها  الجامعات  تكوين  يف  مهمة  دواراً 

بني   الواحدة  أالتفاعل  الجامعة  املختلفةأفراد  الجامعات  بني  املرشدي،و  التواصل    (2011.)عامد  يعد 
من إقامة صالة   اجتامعياً   يف املجتمع املسلم، فالعبادات يف اإلسالم تحمل بعداً   اً أساسي  اً االجتامعي ركن

مقصداً  كلها تحقق  من الترشيعات  وغريها  وصدقة الفطر  وحج البيت  وفريضة الزكاة    مطلوباً   الجامعة 
  عاتهم بالتكافل والرتاحم والتزاور والتآزر. ملا فيه خري مجتمومع غريهم فيام بينهم    نيمن تواصل املسلم

واملسلم الذي ينفرد بنفسه وينعزل يخالف روح اإلسالم وترشيعاته، بل هو غنيمة للشيطان كام قال صىل  
وسلم عليه  الشيطاُن،  :  الله  عليِْهُم  استحوذَ  قد  إال  الصالُة  فيهُم  تقاُم  ال  بَدٍو  وال  قريِة  يف  ثالثٍة  من  ما   "

ا يأكُل الذئُب مَن الغنِم القاصيَة". )أخرجه أبو داود، رقمعليَك بالجامع ومبا أّن املسلم مطالب    ( 547: ِة فإمنَّ
وصلة األرحام، وعيادة املريض، وتفقد الجريان، والسعي يف قضاء حوائج الناس،    ،بالتواصل االجتامعي 

فإنه معرض ملشاكل    واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغري ذلك من السلوكيات اإلسالمية االجتامعية،
ب، وترتك وفيهم الصادق وفيهم الكاذ   ،فيهم األمني وفيهم الخائن  إذ وعوائق كثرية أثناء اختالطه بالبرش،  

 ،عىل التواصل الفعال  ميؤثر عىل قدرته  نفسياً   باملجتمع أثراً   م أثناء مخالطتهبعض الناس  التجارب السلبية ل
اإل يعيشوعىل  الذي  املجتمع  يف  عليه ني  مقدم،  فيه  ونيجابية  مّر  ملا  بالناس  الظن   تجارب    ملسوء  من 

اس إىل  وبالرجوع  حي فاشلة.  وسلم  عليه  صىل الله  النبي  ِمْن  تعاذات  بَِك  أَُعوذُ  إِينِّ  اللَُّهمَّ   " يقول:  كان  ث 
ِجيُع   الضَّ بِئَْس  فَإِنَُّه  ِبئَْسِت الِْبطَانَةُ الُْجوِع  َفإِنََّها  رقم:  "َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن الِْخيَانَِة  داود،  أبو   .(1547)أخرجه 
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ْوِء يِف َداِر  وكان يقول:   ُذوا بِاللِه ِمْن َجاِر السَّ  النسايئ،  . )أخرجهالُْمَقاِم، فَإِنَّ َجاَر الْبَاِديَِة يَتََحوَُّل َعنَْك"" تََعوَّ
وِء،    (،5502رقم: وِء، ومْن ليلِة السُّ كام كان من دعائه صىل الله عليه وسلم: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن يوِم السُّ

وِء،   وءِ ومْن ساعة السُّ وءِ ،  ومْن صاحِب السُّ   .(810رقم:  أخرجه الطرباين،. )يف داِر املُقامة"  ومْن جاِر السُّ
نجد يف هذه االستعاذات الرتكيز عىل ثالث أنواع من العالقات واملواقف االجتامعية التي تقلق اإلنسان  

 : ومتنعه من االستقرار والسعادة وهم
األصدقاء   الخيانة. فاملسلم يستعيذ بالله أن يتعرض للخيانة من  - 3صاحب السوء    - 2جار السوء    -1 
والرشكاء  واألقارب والسوء،    ،والجريان  منه األذى  والصاحب الذي يطاله  من الجار  ذلك كله    ألن وكذلك 

نفسية متنع صاحبها من التواصل االجتامعي الفعال مع    سبب آالماً يمدعاة النتفاء السعادة واالستقرار، و
 اآلخرين. 
الشخص السوي املتوافق يتصف بتقدير ذاته إيجابياً   :واإلحساس الواضح بالهوية   تقدير الذات -5

كارل    رىويف هذا السياق ي  .ويدرك قيمتهـا ويشعر باالطمئنان ويعرتف بجوانب ضعفه ويحاول تقويتها
التطابق بني الـذات والخربة هو السبب يف كل مشكالت التوافق لدى البرش، ومن هنا  أن عدم  روجرز  

فإن   والخربة  الـذات  بني  التطابق  عدم  يوجد  وعندما  املشكالت،  حل  إىل  يقود  التطابق  عدم  إزالة  فإن 
ر الفرد  ويشع  ،اً دفاعي  اً للقلق والتهديد ومن ثم فإنه يسلك سلوك  اً أو يكون معرض الشخص يكون غري متوافق

محمد  )    ت لديه أو تحقيق الذاتابالقلق عندما يستشعر الخربة عىل أساس أنها غري متسقة مع بنية الذ
( عن كارل روجرز  قوله: ) يبدو يل من خالل تتبعي لخربة  2011كام ينقل املرشدي) (  68،  201،  حسن غانم

ل مريض لديه املشكلة نفسها فتحت ىل خلقها، ان كإمرىض كثريين يف سياق العالقة العالجية التي نسعى  
مستوى املوقف املشكل الذي يشكو منه الفرد أي وراء الصعوبات أو املشكالت املتعلقة بدراسته أو زوجته  
أو عمله، أو سلوكه الشاذ أو الذي ال ميلك حياله قدرة عىل ضبطه أو مبشاعره الباعثة عىل الخوف تكمن  

دو أن يف القاع من البناء النفيس للمريض تربز تساؤالت مثل :  نزعة رئيسة إىل البحث عن الهوية ، فيب
من أنا حقيقة ؟ كيف أستطيع التوصل إىل هذه الذات الحقيقية التي تكمن وراء كل سلويك الذي يطفو  

يف غاية األهمية، إذ يساعده ذلك عىل أن مييض    عىل السطح؟  ولذلك فإن إدراك الفرد لنفسه يعد أمراً 
فالهوية تعني إحساس الفرد مبكانته بالعامل   يتيه. بخطى واضحة املعامل فال يتخبط واليف طريق الحياة 

والشك أّن املسلم يدرك ذاته، ويعرف    واملعنى الذي يحصل عليه الشخص لنفسه من املحتوى الواسع للحياة  
العدم، وكرمه، وهداه، وسخر  ه للقرآن الكريم يعلم أّن الله أنعم عليه باإليجاد من ءتهويته، من خالل قرا

وأعىل من إنسانيته، وهداه سبل الرشاد، وجعل املقياس للتفاضل بني البرش، ليس    له مايف األرض جميعاً 
مستجيباً  ومالهم وعرقهم، بل عىل ما أساس التقوى، فيشمر املسلم عن ساعد الجد،  حسب شكلهم    عىل 
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له الشعور بالعزة واالفتخار بعبوديته لله الواحد القهار،    ألمر الله له ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، فيتحقق 
وتقصريه، فيسعى جاهداً  مواطن ضعفه  يف الوقت نفسه  يف سلم    كام يدرك  لريتقي  مجاهدة نفسه  إىل 

بعامرة األرض بالخري والسالم. وبالرجوع إىل استعاذات   العبودية، ويترشف بحمل رسالة املسلم يف الحياة
، أَْو أَظْلَِم أَْو  "  ه وسلم نجد أنه يقول:  النبي صىل الله علي ، أَْو أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ اللَُّهمَّ أَُعوُذ بَِك أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ

( فيعلمنا رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم 5094رقم:  )أخرجه أبو داود، ".أُظْلََم، أَْو أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ 
ل والزلل والجهل سواء مع أنفسنا أو أن منارسها مع اآلخرين، وهذه الثالثة تعرب عن أن نستعيذ من الضال

، حيث يصيبها الجهل والضالل وتقع بالزلل، فتنحرف عن  اإلنسان يف حياتهحالة من التيه الذي يصيب  
ة، ويف  غايتها يف الوجود، وتقرتف اآلثام أو ترتكب الحامقات، ألنها ضلت الطريق، ونسيت املهمة والغاي

والفشل مدارك الشقاء  يف  ويهوي  هذه ينتكس املسلم  سواء.   حالة التيه  حد  وآخرته عىل  حياته  يف أمور 
وألهمية إدراك املسلم رسالته وهويته يف الحياة التزم النبي صىل الله عليه وسلم بهذه االستعاذات، كام  

اللَُّهمَّ أَُعوُذ بَِك  "  اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن بَيْتِي قَطُّ إاِلَّ قَاَل: تروي أُمِّ َسلََمَة ريض الله عنها: َما َخرََج النَِّبيُّ َصىلَّ 
، أَْو أَظْلَِم أَْو أُظْلََم، أَْو أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ  ، أَْو أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ  ". أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ

املجال  التناسب: -6 يف  خاصة  املبالغة  عدم  يعني  بالرسور    التناسب  يـشعر  فالسوي  االنفعايل، 
التي    الفرحو  للمثريات  مناسب  بقدر  عنها  يعرب  لكنه  األخرى،  االنفعاالت  وكل  والدهشة  والحزن  واألىس 

ن هناك تناسباً بني السلوك السوي واملوقف الذي يصدر فيه السلوك، أما السلوك  إ أثارتها، ولذلك نقول  
فاملسلم يتعلم يف مدرسة اإلسالم كيف    االنفعال تزيد عام يتطلبه املوقف.غري السوي فيتضمن مبالغـة فـي  

زاد عن حده   فهو مطالب بالتوسط واالعتدال، وكل ما ، غيظه ومتى يكظم ،متى يغضب و  ،يضبط انفعاالته
انقلب إىل ضده. واإلنسان ميلك طاقات وانفعاالت وجوارح زوده الله بها ليؤدي وظيفته يف الحياة، بدون  

" اللَُّهمَّ إِينِّ   اذات النبي صىل الله عليه وسلم علمنا أن نقول:إهامل. وبالرجوع إىل استعأو تقصري أو  تعد
َمِنيِّي". َوِمْن رَشِّ  رَشِّ قَلِْبي  َوِمْن  لَِسايِن  رَشِّ  َوِمْن  رَشِّ برََصِي  َوِمْن  رَشِّ َسْمِعي  ِمْن   )أخرجه أبو  أَُعوُذ بَِك 

فهذه جوارح اإلنسان ميكن أن تساعده عىل وظيفة الحياة ورسالته فيها، ولكن عندما ،  (1551رقم:    داود،
تنحرف الفطرة، ويستحوذ الشيطان عىل قلب اإلنسان فإنه يزيغ ويتجاوز الحد، فنجد يف سلوكه وانفعاالته  

لنا أن نحذر    ماال يتناسب مع املوقف االجتامعي أو األخالقي. وهنا كان تعليم نبينا عليه الصالة والسالم
من طيش الجوارح، السمع والبرص واللسان والقلب وكلها تعرب عن انفعاالت مختلفة يف النفس اإلنسانية  

 . ، فمن أرس رسيرة ألبسه الله رداءهالهامظهر  والجوارح
 د مصدر من مصادر األمناإن العمل بالنسبة لألفر   :مدى نجاح الفرد يف عمله ورضاه عنه -7

الفرد بكيانه ووجوده داخل مجتمعه من خالل مايقوم به من عمل، كام أن العمل    االجتامعي، حيث يشعر
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من مصادر األمن املعييش من خالل ما يتقاضاه من املال مقابل مايقوم به من مهام وظيفية،    ميثل مصدراً 
وقد أكدت الدراسات أن فشل اإلنسان يف العمل    يف تحقيق الفرد لذاته.  هاماً   كام أّن العمل يعد مصدراً 

االنفعايل االتزان  اضطراب  إىل  معا  إنّ   .يؤدي  أهمِّ  أحد  مُيثِّل  اإلسالم  يف  املجتمعي  العمل  التقييم  يري 
عىل قلة  دلَّ  عاجزاً  متعطالً  وإن كان  ووعيه،  عىل ثقافته  ذلك  دلَّ  ُمنتجاً  عامالً  كان الفرد  لألفراد؛ فإن 

عمر بن الخطاب   عنه-وعيه، حتى أن  حرفة؟ فإن    -ريض الله  هل له  رأى غالماً فأعجبه سأل:  كان إذا 
ففي العمل يتحقق األمن االجتامعي بني الناس    (.  20،  2016)محمد الكتاين،   .قيل: ال، قال: سقط من عيني

مام يؤدي إىل التوازن النفيس يف املجتمع املسلم عىل مستوى الفرد والجامعة. وبالرجوع إىل استعاذات 
النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال االقتصادي، نجد قدسية العمل يف اإلسالم وأنه ميثل ركنا يف الحياة  

  - 4الجوع    -3لدين  غلبة ا  - 2الذلة    -1  علمنا رسول الله صىل الله عليه وسلم أن نستعيذ من:  وعامرتها.  فقد
عوامل لهدم األفراد واملجتمعات، فاملجتمعات الفقرية تعيش الذلة  وكلها    الكسل،  -7العجز    -6القلة    - 5الفقر  

وتفقد احرتامها وعزتها واستقالليتها، وهنا ندرك   هافتنقاد لغري   هاحياتها عىل غري   شؤونيف  والقلة وتعتمد  
الذي استعاذ منه صىل الله عليه وسلم. فاملسلم الحقيقي ال يعرف السلبية والكسل والعجز، بل هو    خطورة

الضعيف م املؤمن  من  الله  إىل  أحب  وهو  قوي  وسلم.  ،ؤمن  عليه  الله  صىل  النبي  أخرب  ترك    كام  فمن 
والسلبية يوسم بها    .نكسار واإلحباطنتاجية والعمل تصيبه الذلة وهي عكس العزة، وتعني حالة من اال اإل 

عىل الصحة النفسية    اً حقيقي  اً ومن هنا يركز علامء الصحة النفسية عىل اعتبار العمل مؤرش   تارك العمل،
متاماً  يتسق  وهذا  يف   للفرد،  الواردة  االستعاذات  مع  متاما  ويتسق  وغاياته،  للعمل  اإلسالمي  املفهوم  مع 

 السنة النبوية والتي أوردناها سابقا يف البحث.  
الخارجية    الشعور باألمن: -8 واملهددات  الداخلية  املنغصات  كل  زوال  وهو  القلق،  عكس  فاألمن 

لدى الفرد، وبالتايل يشعر براحة البال واالستقرار، فالشخص السوي قادر عىل التعامل مع مصادر التوتر 
والطأمنينة  بشكل فعا برسعة. فالشعور باألمن  وتوازنه  ي  أحد أهم العنارص األساسية فـل يعيد إليه أمنه 

ويستمد األمن النفيس يف اإلسالم معناه ومضمونه من أساسيات الدين   .الصحة النفسية لإلنسان  استكامل
نها زائلة، كل هذه الثوابت  أميان بالله واليوم اآلخر والحساب والقضاء والقدر والنظر إىل الدنيا عىل فاإل

زان والطأمنينة وتحرره من االضطراب التي يؤمن بها اإلنسان املسلم تؤدي إىل أمنه النفيس وصقله باالت
وما جعله الله إال برشى لكم  ﴿ :والقلق وتقوده إىل راحة البال فال يرتاب واليشك فيه مصداقاً لقوله تعاىل

نجد أّن طلب  وبالرجوع إىل استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم    ،(26ن، اآلية)آل عمرا  ﴾ ولتطمنئ قلوبكم
ألهميتها يف توازن اإلنسان املسلم    ساسياً أ   ات املحيطة باإلنسان تشكل محوراً الحامية من املخاطر والتهديد

تعليم الله  ، ومخاطر اليدرك حجمها ومصدرها، وال أدّل عىل ذلك من  عامل متقلب  دوارةالذي يعيش يف  



م 2021/  1العدد –مجلة تبيان للعلوم الرتبوية واالجتامعية   ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 93 - 
 

مل    كوكب حياة عىل  لندرك ضعف اإلنسان يف    أطراف الليل والنهار،   وذتني )الفلق والناس(قراءة املعلنا  
مجال   إال القليل. وقد جمعت سابقا ما استعاذ منه النبي صىل الله عليه وسلم يف ايؤت اإلنسان من علمه

اإلنسان،   يراها  ال  التي  الغيبية  باإلنسان،و املؤثرات  املحيطة  الطبيعة  البيئة  مجال  أنواع    يف  مجال  ويف 
من رش مانزل من السامء ومايعرج   ي كالتايل:وهامليتات املؤملة، ويف املجال العقيل ويف املجال الجسمي: 

والنهار    - فيها   الليل  به.  - فَت  أرسلت  ما  ورش  مافيها  ورش  رشها)الريح(  من  بك  إذا   أعوذ  الغاسق 
والخبائث  -وعثاء السفر.    -وقب)القمر(   ونفثه    -الشيطان الرجيم    -الخبث  ونفخه  رش    -همز الشيطان 

فتنة املسيح الدجال   -الوسواس الخناس-حاسد إذا حسد  -العقد    النفاثات يف-رش ماخلق  -الشيطان ورشكه  
أموت يف سبيلك    -يتخبطني الشيطان عند املوت    -الحريق    -الغرق    -الرتدي    -الهدم    - عني المة    -هامة    -

الصمم    -سيئ األسقام    -الجذام    -البكم   -الربص    -الجنون   –الهرم    -أرذل العمر  - أموت لديغا  -  مدبراً 
حجم    وبالنظر يف مجموع هذه األمور التي استعاذ منها النبي صىل الله عليه وسلم ندرك متاماً  ء.األدوا–

املخاطر التي تحيط بهذا اإلنسان الضعيف، وكم التهديدات التي ميكن أن تغري مسار حياته أو تنهيها أو  
ناك مخاطر متوقعة يف كل  ا رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم أن ه نبال حدود، ولذلك علم  تلقيه آالماً 

يف السامء، ولكننا   و أ  املحيطة به   عة يف الطبي  حولهومنها    ،ومنها داخل جسد اإلنسان  ،املجاالتو   االتجاهات
من بيده ملكوت السموات واألرض، وبيده الخري كله،  ممطالبون باالستعاذة منها  واستمداد اللطف واألمان  

الله    إىل  املسلم  يلجأ  طالباً   متيقناً فعندما  ورحمته  ولطفه  عزميته،    بقربه  وتقوى  صدره  ينرشح  الحفظ، 
  ال يعلم.   يعلم وماّم ويشعر بأنه يأوي إىل مأوى منيع يقيه التقلبات واملخاطر، ماّم 

بـــــ:   وفق تقديرات منظمة الصحة العاملية حول العامل  حاالت االنتحار ويف هذا السياق تشري تبلغ  
أي أكرث من أولئك الذين تتسبب أمراض املالريا أو رسطان الثدي    )مرجع سابق(  شخص سنوياً   800000

عىل تأثري القلق والخوف واألمراض عىل اإلنسان املقطوع عن   دليالً ماّم يعد ، أو الحروب والقتل بوفاتهم
إال بإنهاء الحياة ليسرتيح حسب زعمه. أما املؤمن فكام قال   الصلة بالله سبحانه وتعاىل، فال يجد مالذاً 

عجباً ألمر املؤمن، إن أمره كله له خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن  صىل الله عليه وسلم: "  رسول الله  
رقم: مسلم،  له". )أخرجه  خرياً  رضاء صرب فكان  وإن أصابته  له،  خرياً  رساء شكر فكان    ( 2999  أصابته 

" كام يقوم عنده )للداعي( نوع من    (:1984،57)  املعنى يذكر ألكسيس كارل عن قوة تأثري الدعاءهذا    يفو 
استسالم  وعدم  الفقر،  لتحمل  الكبري  التجلد  من  ونوع  واألخالقية،  العصبية  النشاطات  يف  االنسجام 

من ذوي قرباه،   للهواجس املريبة، وتتولد عنده قدرة روحية ال ترتكه يتضعضع أو يضعف أمام فقدانه ألحد
 ". واليهون أمام األمل واملرض واملوت
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كاألدب وااللتزام، وطلب الحالل، واجتناب الحرام وبشاشة   حسن الخلق ودالئل الخلق الرفيع: -9
الوجه، وبذل املعروف وكف األذى، وإرضاء الناس يف الرساء والرضاء، ولني القول، وحب الخري للناس،  

وقول الخري وحسن الجوار،  والصرب،  والكرم،  والوقار  والرب،  والصدق  والصالح،  والحياء  وبر الوالدين،   ،
للتعامل  والشكر والرضا، والحلم والعفة، والشفقة. إذ يعد السلوك األخالقي الذي يتناول أدبيات اجتامعية 

مؤرش  اآلخرين  النفسية.    اً مع  بالصحة  املتمتعة  السوية  الشخصية  تكوين إّن  عىل  يف  عنرص  أهم  األخالق 
ومن   املتقدمة،  والدولة  الراقي  واملجتمع  السليمة،  واألرسة  املثايل  اإلسالم  أ الفرد  حرص  ذلك  شد أ جل 

عىل   االنحالل  إالحرص  من  املجتمعات  هذه  تعصم  التي  هي  الفاضلة  فاألخالق  وتهذيبه،  املجتمع  عداد 
( 2014)حسن الوزين،  ال بها.إهض األمم وال تقوى  وتصون الحضارة واملدنية من الضياع ومن دونها ال تن

أن   علمنا  أنه  نجد  واألخالقي  السلويك  املجال  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  استعاذات  إىل  رجعنا  ولو 
دعوة    -6الكسل    -5كآبة املنظر  -4منكرات األخالق واألعامل واألهواء    -3البخل    -2الجب  -1  من:  نستعيذ

- 12أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ    -11  أَظْلَِم أَْو أُظْلَمَ   -10  أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ   -9  أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ   -8سوء األخالق  - 7املظلوم  
اإلنسان    -13لشقاق  ا من  تجعل  السلبية  السلوكيات  هذه  وكل  فالظلم    عدواً النفاق.  والحياة،  للمجتمع 

ا تدمر  األخالق  وسوء  واألهواء  والنفاق  والشقاق  يتواإلضالل  ومن  واملجتمع.  واألرسة  بهذه    صفإلنسان 
األوصاف يكون أقرب للسيكوباتية التي تعني موت الضمري، وهي حالة مرضية تشكل خطورة عىل املجتمع  

طيبة لننعم بحياة  هذه السلوكيات السلبية  من  عليه وسلم أن نستعيذ  علمنا النبي صىل الله  لذلك    وأمنه. 
تحقق ب  مصبوغة التي  والقيم  لألرس اال   األخالق  ألكسيس    واملجتمع.  ةستقرار  يذكر  املعنى  هذا  كارل ويف 

(: وحني يغدو الدعاء عادة، يصبح ذا أثر قوي عىل الطباع، من أجل ذلك ينبغي أن نواظب عىل  1984:45)
الدعاء، وهذا نفسه ما دعا إليه )إبيكتيت( الذي كان يقول: فكر بالله أكرث مام تتنفس، فمن غري املعقول  

 يف الصباح لنكمل بقية نهارنا بأعامل بربرية قامئة عىل التعديات وانتهاك الحقوق.  أن ندعو
: ألن مقتىض اإلميان بالله أن يثمر عبودية حقة، وسلوك إللتزام بالرشيعةاإلميان بالله وا -10

القرآن الكريم قويم، وانقياد وتسليم ألحكام الرشيعة، فاإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل. وقد أرود  
من سورة الفرقان التي وصفت عباد الرحمن، وغريها    77اىل اآلية    63، مثل اآليات من  صفات املؤمنني 

لتزام بتعاليم  . فعدم اإلميان بالله، وعدم االمن املواضع يف القرآن الكريم واألحاديث يف السنة النبوية
اإلميان بالله والسعي لرضاه    . والباحث إذ يضيفاإلسالم تؤدي إىل حياة متلؤها األكدار والتعاسة والتخبط

كمؤرش عىل الصحة النفسية من املنظور اإلسالمي، ألن السعادة والتي هي سمة الصحة    وتطبيق أوامره
فََمِن اتَّبََع ُهَداَي  ﴿   بالهداية واإلميان بالله. قال الله تعاىل:  ةمرتبط  - وفقاً للقرآن الكريم  -   النفسية وعنوانها

. كام يعقب  (124-123، اآلية  )طه  ﴾.َوَمْن أَْعرََض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنكًا  لُّ َوال يَْشَقىفاَل يَِض 
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ن ذَكٍَر أَْو أُنْثَى  ﴿عىل قوله تعاىل:  (4،488يف ظالل القرآن )الجزء سيد قطب رحمه الله َمْن َعِمَل َصالِحاً مِّ
العمل    إنّ "  (:  97، اآلية)النحل   ﴾.فَلَنُْحيِيَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم بِأَْحَسِن َما كَانُواْ يَْعَملُونَ َوُهَو ُمْؤِمٌن  

فقد تكون    ،الصالح مع اإلميان جزاؤه حياة طيبة يف هذه األرض. ال يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية باملال
لحياة أشياء كثرية غري املال الكثري تطيب بها الحياة يف حدود الكفاية: فيها به وقد ال يكون معها. ويف ا

والربكة،   والرىض  والهدوء  الصحة  وفيها  ورضاه.  وسرته  رعايته  إىل  واالطمئنان  به  والثقة  بالله  االتصال 
يف الحياة.   وآثاره  يف الضمري  وآثاره  وفيها الفرح بالعمل الصالح  ومودات القلوب.  وليس  وسكن البيوت 

  ". ويؤكد املال إال عنرصاً واحداً يكفي منه القليل، حني يتصل القلب مبا هو أعظم وأزىك وأبقى عند الله
إّن اإلنسان بحاجة ماسة لوجود الله، أكرث من حاجته الستنشاق "  (:  1984،86ألكسيس كارل )  هذا املعنى

لإلنسان نحو الله، وهو رضورة اليستغنى  األكسجني للمحافظة عىل جذوة الحياة، والدعاء معراج روحي  
. ومن هنا علينا أال ننظر إىل الدعاء كعمل ال يقوم به  "عنها لرقي اإلنسان، وتساميه نحو األمثل واألفضل

ولو رجعنا إىل استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال    املتسولون أو الجبناء.و   إال ضعاف العقول
أهمية يف أولويات دعائه عليه الصالة والسالم، فهو صىل الله  أنها كانت األكرث    اإلمياين والتعبدي لوجدنا

عليه وسلم دائم االستعاذة من سخط الله ومن عذاب الله وعقابه أو من اقرتاف الذنوب واملعايص املوصلة 
حر النار   -4عذاب الله  -3الضاللة  -2الرشك بالله  -1لذلك. فقد استعاذ النبي صىل الله عليه وسلم من: 

  -9ِضيِق يوم القيامة أعوذ بك من قول اليسمع    -8االستعاذة بالله من الله    - 7سخط الله    -6عقاب الله  -5
صالة التنفع.... وغريها من االستعاذات التي تريب فينا    -12علم الينفع   -11قلب اليخشع    - 10عمل اليرفع  

ا عىل  والحرص  بالله،  اإلميان  بعقيدة  التمسك  عىل  الله  الحرص  بأوامر  والتمسك  الله،  ملرضاة  لسعي 
أنّها دار ممر وامتحان، يعيش فيها وفق مراد الله الذي   وترشيعاته. فاملؤمن الذي يعيش يف الدنيا متيقناً 

منوذج النبوي بشخصه صىل خلقه وأوجده وال يتعدى حدوده، فال يظلم نفسه وال يظلم غريه، ويكون األ 
وصفه الله:   والذي  عليه وسلم  عظيم ﴿الله  خلق  لعىل  مثال اإلنسان الكامل4)القلم، اآلية    ﴾.وإنك  هو   ) ،  

قتداء به واالهتداء بسنته، فال يضل وال يشقى  يسعى لال واملتمتع بالحياة الطيبة، ف  ، املتمع بالصحة النفسية
 تصادية.قواالجتامعية واال  يف كافة مجاالت الحياة النفسية واألرسية

 والتوصيات املبحث الثالث: النتائج
وّضح من خالل دراستنا التحليلية لالستعاذات النبوية يف ضوء مفاهيم الصحية النفسية، قد ت -1

 .الصحة النفسية سنييف تح هاماً  أنّها تلعب دوراً لنا كم 
وهو جزء منها والميكن أن نفصله عن   ، يؤدي إىل الصحة النفسيةيف املفهوم اإلسالمي  التدين   -2

 مكونات الشخصية السوية.
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استعاذة غري مكررة، وشملت مثانية مجاالت،    106بلغ عدد استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم   -3
 ها ضمنها.بقام الباحث بتصنيفها وتبوي

التوازن النفيس   سنيله من دور كبري يف تحكحالة صفاء والتجاء ومناجاة لله وتأمل،  أّن الدعاء   -4
 للشخصية اإلنسانية.

 الدعاء هو عبادة وعالج نفيس يف آن واحد، ملا له من مثرات يف الجانبني كام وضحنا ذلك. -5
 التوصيات:

 إجراء دراسات ميدانية حول فاعلية الدعاء يف عالج القلق واالكتئاب.  -

 اإلنسانية.وتأثرياته عىل النفس بشكل عام،  ء دراسات نفسية أعمق حول أرسار الدعاءإجرا -

 تصميم برامج إرشاد نفيس ديني قائم عىل استخدام األدعية كوسيلة عالجية فاعلة.  -
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   أوال : مراجع باللغة العربية:
 القرآن الكريم -1
مكتبة    -النارش: مجمع اللغة العربية    ،4، املعجم الوسيط، ط  (2004وآخرون ) إبراهيم أنيس    -2

 الرشوق الدولية. 
، علم النفس الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية، بحث منشور  ( 2011أبكر عبد البنات آدم ) -3

   العدد األول. لآلداب والعلوم السودانية، بحرييف مجلة جامعة 
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ّحة واملرونة النفسية عىل تقبّل التَّعلُّم عن بعد   أثر الصَّ
امل الّسوري  تحت وطأة وباء كورونا وظروفه يف الشَّ

 
 
 

    يعمر شحاد د.  
قسم الصحة النفسية وعلم االجتامع الطبي، كلية  

 الطب، جامعة الرور يف بوخوم، أملانيا
 أنجيال كوست 

كلية علم النفس والصحة النفسية، علم نفس  
الطفل واملراهق الرسيري، مركز أبحاث وعالج 
 الصحة النفسية، جامعة الرور يف بوخوم، أملانيا

 مأمون عرايب
،  ، املناطق املحررة يف الشامل السوريجامعة حلب

 سوريا 
 
 
 

 املخلص: 
ات   التعليمأدَّت جائحة كورونا إىل إغالق املدارس يف أنحاء العامل. ونتيجة لذلك، طرأت عىل   تغُّير

ّحة النَّفسيَّة يف تقبرل التَّعلُم عن بعد يف املناطق   ملموسة مع التَّصاعد املشهود للتَّعلرم عن بعد. وبقي دور الصَّ
راسة إىل متابعة دور العوامل  املحرَّرة من سوريَّة بعيداً عن اهتامم دوائر البح ث إاّل أقلّها. تهدف هذه الدِّ

ع برشي يعاين من   التّعلم عن بعد ضمن تجمر عم االجتامعي يف تقبرل  النفسية والدَّ النَّفسيَّة مثل املرونة 
راسة بشكل تقص   علرم عن بعد  عن بعد. ولقد وضعنا تقييامً لتقبرل التَّ   ظروف معيشيَّة استثنائيَّة. تمَّ تنظيم الدِّ

من خالل طرح خمسة أسئلة تمَّ إعدادها ذاتياً، إىل جانب االستفادة من طرح االستبيانات التّالية يف قياس 
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غط النَّفيس )  -RS(، مقياس املرونة النفسية )DASS-21العوامل النَّفسيَّة: مقاييس لالكتئاب والقلق والضَّ
اإليجابيَّة31 النَّفسيَّة  المة  السَّ مقياس   ،)  (PMH  االجتامعي عم  للدَّ العنارص  ثاليث  أوسلو  ومقياس   ،)
(OSSS-3  ّحة النَّفسيّة راسة لعالقات اقرتان إيجابيَّة هاّمة بني تقبرل التَّعلرم عن بعد والصَّ (. تعرض هذه الدِّ

عم االجتامعي. كام اكتشفنا أثر جنس املرء فيام يتعلَّق باملرونة النفسية والضَّ  غط النَّفيس:  اإليجابيّة مع الدَّ
غط النَّفيس. لكن، أبدى الطراّلب  فتقبرل الطَّالبات للتَّعلرم عن بعد اقرتن إيجابياً باملرونة النفسية وسلباً بالضَّ

ّحة    همكلر  الصَّ ملشكالت يف  عالياً  انتشار  ل  معدَّ املعطيات  هذه  وتظهر  باالكتئاب.  سلبيَّة  اقرتان  عالقات 
يف املناطق املحرَّرة من سوريَّة. ولزيادة نسب االستجابة وتقبرل التَّعلرم عن بعد يتَّضح  النَّفسيَّة بني الطراّلب 

ة لإلناث،   يفأَّنَّ تبنّي اسرتاتيجية تعتمد املرونة النفسية   ياسات ووضع الربامج يف التَّعليم عن بعد، خاصَّ السِّ
عم االجتامعي واملايل للطراّلب من ا  لجنسني. مع تقديم املزيد من الدَّ

ّحة النَّفسيَّة، طالب، تعلرم عن بعد، سهولة تكيرف، اكتئاب. كلامت مفتاحيّة  : الصِّ
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KORONA SALGINI VE KUZEY SURİYE'NİN KOŞULLARI 

KARŞISINDA SAĞLIK VE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN 

UZAKTAN EĞİTİMİN KABULÜNE ETKİSİ 

Özet: 

Koronavirüs salgını dünya çapında okulların kapanmasına neden 

olmuştur. Bunun sonucunda, uzaktan eğitimin artmasıyla eğitimde gözle 

görülür değişiklikler yaşanmıştır. Uzaktan eğitimin kabulünde ruh 

sağlığının rolü Suriye'nin kurtarılmış bölgelerinden, en azından araştırma 

birimlerinin dikkatinden uzak kalmıştır. Bu çalışma, olağanüstü yaşam 

koşullarının zorluğu altında yaşam mücadelesi veren bir toplumda 

uzaktan eğitimin kabulünde psikolojik esneklik ve sosyal destek gibi 

psikolojik faktörlerin rolünü izlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, uzaktan 

araştırma şeklinde hazırlanmıştır. Uzaktan eğitimin kabulüne ilişkin 

olarak, öznel olarak hazırlanan beş sorunun, psikolojik faktörler açısından 

aşağıdaki anketler yoluyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır: Depresyon, 

Kaygı ve Psikolojik Baskı Ölçekleri (DASS-21), Psikolojik Esneklik 

Ölçeği (RS-31), Pozitif Psikolojik Güvenlik Ölçeği (PMH), Sosyal 

Destek İçin Üç Bileşenli Oslo Ölçeği (OSSS-3). Bu çalışma, uzaktan 

eğitimin kabulü ile iyimser ruh sağlığı ve sosyal destek arasında önemli 

pozitif yaklaşım ilişkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca cinsiyetin 

psikolojik esneklik ve psikolojik baskı karşısındaki etkisi de ele 

alınmıştır. Nitekim kız öğrencilerin uzaktan eğitimi kabulü, olumlu olarak 

psikolojik esneklik ile ve olumsuz olarak psikolojik baskı ile 

ilişkilendirilmiştir. Ancak tüm öğrencilerin, depresyon nedeniyle olumsuz 

yaklaşım ilişkileri sergiledikleri görülmüştür. Bu veriler, Suriye'nin 

kurtarılmış bölgelerindeki öğrenciler arasında yüksek oranda ruhsal sağlık 

sorunları olduğuna işaret etmektedir. Uzaktan eğitime yönelik cevap 

oranlarını ve kabulünü artırmak adına, her iki cinsiyetten öğrenciler için 

özellikle bayanlar için daha fazla sosyal ve mali destek sağlayarak 

uzaktan eğitimde politika ve program geliştirilmesinde psikolojik 

esnekliğe dayanan bir strateji benimsenmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 
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The effect of mental health and resilience on the satisfaction 

with online learning under the COVID-19 pandemic conditions in the 

north of Syria 

Abstract: 

The COVID-19 pandemic has resulted in schools shut across the 

world. As a result, education has changed dramatically, with the 

remarkable rise of online learning. The role of mental health in the 

acceptance of online learning in the liberated area in Syria is poorly 

investigated. This study aims to examine the role of psychological factors 

like resilience and social support in satisfaction with online learning in a 

population that suffers extreme life conditions. The study was conducted 

in the form of an online survey. We assessed satisfaction with online 

learning using five self-constructed questions. In addition, to measure 

psychological factors, we used the following questionnaires: The 

Depression, Anxiety, and Stress Scales-21 (DASS-21), the Resilience 

Scale (RS-13), the Positive Mental Health Scale (PMH), and the Oslo 3-

item Social Support Scale (OSSS-3). This study demonstrates a 

significant positive association between satisfaction with online learning 

and positive mental health, and social support. We found gender effects 

with respect to resilience and stress: female students’ satisfaction with 

online learning was positively associated with resilience and negatively 

associated with stress. However, all students showed negative 

associations with depression. This data shows a high prevalence of mental 

health problems among students in the liberated area of Syria. To improve 

the satisfaction and acceptance of online learning, a resilience-based 

strategy designing the policies and programs on e-learning appears to be 

particularly promising for women and more social and financial support 

for both female and male students.    
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مة   مقدِّ
اع يف سوريَّة، والَّذي دخل عامه العارش يف آذار   ، إىل واحدة من أسوأ األزمات  2020أّدى الِّصِّ

الَّذي سبَّبته سارز    19اإلنسانيَّة يف العقود األخُّية وبتبعات غُّي مسبوقة. زد عىل ذلك، فإنَّ وباء كوفيد  
طوَّر بشكل متسارع ليصبح جائحة  [، قد ت18]  2019، ومنذ ظهوره يف وهان يف نهاية عام  2كورونا فايروس  

ات شديدة مع 4] التَّعليم تغُّير الجامعات حول العامل. نتيجة لذلك، شهد  انتشاره إىل إغالق  [. وقد أدَّى 
 االرتفاع امللحوظ يف االقبال عىل التَّعلريم االلكرتوين، حيث يتمر التَّعليم عن بعد وعرب منّصات رقميَّة.

دة تناولت آ  ّحة النَّفسيَّة ]دراسات متعدِّ يف العقد األخُّي تأثَّرت    [. 13,14,23,33ثار الحروب عىل الصِّ
اع الّدائر يف البالد ] ّحة النَفسيَّة للطراّلب الّسوريني بشكل ملموس نتيجة للِّصِّ  . [11,28الصِّ

دفعت لكنَّ الفكرة الَّتي تقول إنَّ أحداث الحياة املجهدة ال تؤّدي دامئاً إىل حصول مرض نفيس قد  
إىل تزايد االهتامم ليس فقط يف البحث عن العوامل املهددة للمرض النَّفيس ولكن يف عوامل الوقاية 
ّحة النَّفسيَّة. عىل سبيل املثال، أضحت املرونة النفسية ذات أهميَّة متنامية يف األدبيّات خالل  بالنِّسبة للصَّ

سية عىل نطاق واسع عىل أنَّه قابلية التَّأقلم مع األزمات [. تتمر اإلشارة إىل املرونة النف37العقود األخُّية ]
يات الحياة اليوميَّة دون حدوث خلل نفيس مستدام  دة للوجود، صدمات عصبيَّة، أحداث مجهدة وتحدِّ املهدِّ

[. ولقد أظهرت أبحاث سابقة االرتباط ما بني نسبة املرونة النفسية  37أو حتَّى الخروج منها بشكل أقوى ]
غط النَّفيس بعد انقضاء العالي دمة الَّذي يسبِّبه الضَّ ة وانخفاض الخطورة لإلصابة باضطراب ما بعد الصَّ

الت    .[1,25أزمات معيشيَّة كارثيَّة ] إضافة إىل ذلك، تنبَّأت معدالت املرونة النفسية العالية بانخفاض معدَّ
غط النَّفيس وأعراض الوسواس القهري ] . وإىل جانب املرونة النفسية أظهرت  [12االكتئاب والقلق والضَّ

غط وينعش األمل ] عم االجتامعي للعائالت واملحيط قد يخفِّف من الضَّ راسات أنَّ الدَّ  .[27الدِّ
ّحة النَّفسيَّة يف مسألة التَّجاوب وتقبل التعلرم عن بعد يف شاميل سوريَّة يعاين من   إنَّ دور الصِّ

را عم  قصور يف االستقصاء. تهدف هذه الدِّ سة إىل تفحرص دور العوامل النَّفسيَّة مثل املرونة النفسية والدَّ
ع سكّاين يعاين من ظروف حياة استثنائيَّة.  االجتامعي يف االستجابة إىل التَّعلرم عن بعد يف تجمر

ّحة النَّفسيَّة لهام تأثُّيهام عىل تقبرل التعلرم عن بعد. حيث ميكن ا  لتَّكهرن افرتضنا أنَّ املرونة والصِّ
ة النَّفسيَّة ومستوى املرونة النفسية. عالوة عىل ذلك، ميكن  حَّ بتقبرل التَّعلرم عن بعد اعتامداً عىل مشاكل الصِّ
امل الّسوري عرب تزويد صنّاع القرار  راسة أن تساهم يف خلق بيئة ناجحة للتَّعلرم عن بعد يف الشَّ لهذه الدِّ

الاّلزمة حيال العوامل املؤثِّرة يف تقبرل التَّعليم االلكرتوين الَّذي يجب أخذه يف الجامعات الّسوريَّة باملعرفة  
ياسات ووضع الربامج التي تخص التّعليم االلكرتوين. عالوة عىل ما طرح،   يف الحسبان من خالل رسم السِّ

ّحة النَّفسيَّة بني الطراّلب يف ش م املزيد من املعلومات عن انتشار مشاكل الصَّ  اميل سوريَّة.نقدِّ
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 الطَّرق املتَّبعة 
 املشاركون

تمَّ اختيار افراد عينة الدراسة من الطالب الجامعيني يف شامل سورية حيث تم التواصل معهم  
عرب وسائل التَّواصل االجتامعي واملجموعات الطرالبيَّة عىل الفيسبوك ليتم الوصول إىل عينة مؤلَّفة من  

بويَّة.طالباً. وقد حصلت هذه الدِّ  451  راسة عىل موافقة مركز مداد للبحوث الرتَّ
 املعايري

ّحة النَّفسيَّة )االكتئاب،   أتمَّ املشاركون وحدات البحث عن بعد فيام يتعلَّق مبواضيع املرونة والصِّ
الهواجس املشكالت،  واالستجابة،  عم االجتامعي  الدَّ اإليجابية،  النَّفسيَّة  الحالة  النَّفيس(،  غط  الضَّ ،  القلق، 

 واالحتياجات الَّتي تتعلق بالتَّعلرم عن بعد. 
 املرونة النفسية

مقياس   من  القصُّية  األملانيّة  للنرسخة  عربيَّة  ترجمة  استخدام  النفسية عرب  املرونة  بتقييم  قمنا 
وتتم  بنداً    13هذا املقياس هو عبارة عن قامئة أحادية البعد مكوَّنة من    .[17( ]RS-13املرونة النفسية )
لتقييم املرونة النفسية بناء عىل الثَّبات العاطفي والتَّفاؤل والحيويَّة. يحتوي املقياس عىل    اإلجابة عنه ذاتيا

من سبع نقاط يتدرَّج عبارات مثل "أنا أحب نفيس". وتتمَّ اإلجابة عىل البنود عىل مقياس ليكرنت املكوَّن  
)نعم، أوافق متاماً(. تدل حصيلة النِّقاط األعىل عىل مستوى أكرب من املرونة   7)ال، ال أوافق( إىل    1من  

ل منخفض، من    66-13النفسية. يتم جمع نقاط املقياس بحيث يشُّي مجموع النِّقاط من     72-67إىل معدَّ
ط و  ل متوسِّ ل عايل من ا 91-73إىل معدَّ ملرونة، وقد تمَّ اتِّباع التَّقسيم نفسه يف هذه العيِّنة. حيث  إىل معدَّ

مقياس   .   RS-13يظهر  )ألفا كرونباك من  داخيل مرتفع  ثبات  ]94عن  وقد عملنا عىل استخدام   .[17( 
 ترجمة معياريَّة بتجاهني للحفاظ عىل معادل لالستبيان باللرغة العربيَّة. 

ّحة النَّفسيَّة )االكتئاب، القلق غط النَّفيس(  الصَّ  ، الضَّ
غط النَّفيس )]  (، عبارة عن مقياس ثاليث األبعاد  DASS-21[  20,22إنَّ مقياس االكتئاب والقلق والضَّ

بند يتم إدارته لقياس األعراض األساسية لألعراض السلبية الثالثة    21تتم االجابة عنه ذاتيًا وهو مكونًا من  
عراض هي حاالت االكتئاب العاطفية )عىل سبيل املثال، البند  ذات الصلة خالل األسبوع املايض. وهذه األ 

من   "كنت خائفاً   9"وجدت صعوبة يف العمل عىل املبادرة بعمل األشياء."(، القلق )عىل سبيل املثال البند  5
حراجا لنفيس"( والتوتر / الضغط )عىل سبيل املثال،  إ سبب أ عصايب و أ مواقف قد أفقد فيها السيطرة عىل  

بنود. تتم االجابة  7كنت أميل إىل ردة فعل مفرطة للظروف واالحداث. "(. كل مقياس يتكون من  " 6البند 
)مل ينطبق عيل   0نقاط والذي يرتاوح من    4عىل البنود وفق مقياس ليكرت للخطورة / الرتدد املكون من  
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ُّي الدرجة األعىل إىل  )يتم تطبيقه عىل كثُّيًا أو يف معظم األوقات(. لكل مقياس، تش  3عىل اإلطالق( إىل  
[. مقياس  22]  مستوى أعىل من األعراض. يف مجتمعنا، استخدمنا النسخة العربية من موىس وآخرون

DASS-21    قد ُوضع كمقياس بُعدي فضالً عنه كمقياس تصنيفي. ومع ذلك، وألغراض طبِّيَّة، تمَّ تطوير
ة )خفيفة/معتدلة/عنيفة/عنيفة جّداً( ] دَّ رجات لفرز درجة الشِّ ثباتاً   DAAS-21فيام يظهر مقياس    [.20الدَّ

 (.α: 0.76-0.90  [16]داخلياً مناسباً )كرونباك 
ّحة النَّفسيَّة اإليجابيَّة:  الصِّ

ّحة النِّفسيَّة اإليجايب )مقياس ال [ هو عبارة عن استبيان ذايت التَّقرير من تسعة 21( ] PMHصَّ
المة النَّفسيَّة. يتوجَّب عىل   بنود وأحادي البعد، وهو يركِّز عىل العنارص العاطفيَّة والنَّفسيَّة واالجتامعيَّة للسَّ

أكون مرتاًحا ومعنويايت جيدة، أستمتع بحيايت(    املشاركني االستجابة لعبارات )عىل سبيل املثال، أنا غالبًا ما
رجات األربع مع النِّقاط القصوى )ال أوافق   الدَّ ليكرت ذي  (. يشُّي مجموع  3( و )أوافق  0عىل مقياس 

ة نفسيَّة إيجابيَّة بالحد األعىل. وقد أبدى   رجات األعىل إىل صحَّ ثباتاً داخلياً عالياً )ألفا كرونباك    PMHالدَّ
 [. 21( ]92من .

عم االجتامعي:   الدَّ
عم االجتامعي )  عم االجتامعي من خالل مقياس أوسلو للدَّ [. املقياس  15( ]OSSS-3تمَّ تقييم الدَّ

عم االجتامعي. وقد متَّت التَّوصية به الستخدامه يف  يتألَّف من ثالثة عنارص ويقوم بتقييم مستوى الدَّ
كّا [. يتوجَّب عىل املشاركني اإلجابة عىل أسئلة )كم عدد  8ين ]األبحاث املرتبطة برصد األوبئة واملجتمع السر

األشخاص املقربني منك بحيث ميكنك االعتامد عليهم إذا كانت لديك مشاكل شخصية كبُّية؟( بناء عىل  
 أو أكرث(.  6، 5- 3، 2أو  1مقياس من درجات نهائيَّة )ال أحد، 

 ات املتعلقة بالتَّعلُّم عن بعد: تقبل التعليم عن بعد واملشكالت والقلق الخاص باالحتياج
تمَّ تقييم تقبرل التعلرم عن بعد من خالل طرح خمس أسئلة وضعت وصممت من قبلنا تتناول تقبرل  
راسة والتَّفاعل والنِّقاش مع املحارض والزرمالء واملدرِّسني إضافة إىل   التَّحصيل الّدرايس والّدافع إىل الدِّ

جابة عن عبارات )عىل سبيل املثال، "أنا راٍض عن كفاءة أعضاء هيئة التدريس  املواد. طلب من املشاركني اإل 
واملواد العلمية املقدمة عرب اإلنرتنت"( وذلك بناء عىل مقياس ليكرت ذي النِّقاط الخمس مع درجات نهائيَّة 

رجات األعىل تشُّي إىل القبول األقىص للتَّ 5( و )أتّفق = 1)ال أتَّفق =  لة الدَّ  علّم عن بعد.(. محصِّ
ولقياس املشكالت والقلق الخاص باالحتياجات املتعلقة بالتَّعلرم عن بعد، طرحنا أسئلة ثالث صيغت  
بشكل ذايت تركِّز عىل القلق بشأن توافر اتِّصال مستقر بشبكة االنرتنت، إضافة إىل مشاكل مالية تعيق  

 الوصول إىل الحواسيب وشبكة االنرتنت. 
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الطرالّ  من  طلبنا  القليلة  كام  األشهر  لها خالل  تعرَّضوا  الَّتي  األخرى  النَّفسيَّة  غوط  الضر تناول  ب 
التَّعلرم   بالحرب، صعوبات  املرتبط  النَّفيس  غط  الضَّ مثل  نطاقات  ة  عدَّ تمَّ تصنيف األجوبة يف  املنِّصمة. 

 واملشكالت املالية.
 تحليل إحصائ 

نسخة   استخدام  عرب  اإلحصائيَّة  التَّحليالت  برنامج    23.0أنجزت  ارمونك،  SPSS  (IBMمن   ،
النَّفسيَّة   ّحة  الصِّ ومشكالت  االستجابة  بني  التَّالزم  ويندوز.  عىل  األمُّيكية(  املتحدة  الواليات  نيويورك، 

ستيودنت  PMHو اختبار  استخدام  تمَّ  للتَّالزم.  بُّيسون  معامل  باستخدام  بشأنه  التَّقّّص  ملقارنة   t-تمَّ 
ّحة النَّفسيَّة بني الُذكور واإلناث. كام تمَّ حساب االنحدار  عم االجتامعي ومشاكل الصِّ درجات االستجابة والدَّ

د للوصول إىل درجة تقبرل التَّعلرم االلك ّحة  الخطّي املتعدِّ رتوين املعتمد عىل مقدار التَّكيرف ومشكالت الصَّ
 النَّفسيَّة وهواجس أخرى مرتبطة بشبكة االنرتنت والوضع املايل.

عم االجتامعي يفرسِّ العالقة بني سهولة التَّأقلم وتقبرل التَّعلرم عن بعد، قمنا   والختبار ما إذا كان الدَّ
( هو جزء من مساق سببي يؤثِّر من خالله متحوِّل مستقل  Mط ) [. املتحوِّل الوسي 3بإجراء تحليل وسيط ] 

(X( مبتحوِّل تابع )Y  م لربنامج [. يف  31]   SPSS(. متَّت التَّحليالت الوسيطة باستخدام تطبيق ماكرو صمِّ
راسة، ميثِّل   عم االجتامعي. يستخدم هذا املاك  Mميثِّل االستجابة، و  Yاملرونة النفسية،    Xهذه الدِّ رو  هو الدَّ

حة التَّميرز )   %95مسافة ثقة بادئة بنسبة   عيِّنة بادئة.    5000( لقياس التَّأثُّي غُّي املبارش باستخدام  CIمصحَّ
فر تشُّي إىل التَّأثُّي الهام وغُّي املبارش للمتحوِّل املستقل عىل املتحوِّل   ن الصِّ مسافات الثِّقة الَّتي ال تتضمَّ

 [. 31التّابع عرب الوسطاء ]
 النَّتائج

لة تمَّ إنهاء   ط عمر اإلناث  %46.3استبيان وهو ما نسبته    209باملحصِّ   27.39والذركور    25.67. متوسِّ
(. النِّقاط الكلِّيَّة  1عاماً. الطَّالبات اإلناث كنَّ أصغر سنّاً من الذركور بشكل ملحوظ، )انظر الجدول رقم  

ط    91.0و  19.0للمرونة النفسية تراوحت ما بني   . مل نقع عىل اختالفات فيام يتعلَّق  14.39±67.56مبتوسِّ
ل  ل  %42.58نسبة تكيرف عالية، وما نسبته  %40.66بجنس املتطِوعني بخصوص درجات تكيرف حيث سجَّ سجَّ

ل   طة واالنحرافات املعياريَّة لكل    %16.74درجات منخفضة، فيام سجَّ تكيرفاً معتدالً. تمَّ تسجيل القيم املتوسِّ
الف املقاييس  الرِّئيس  من  للمقياس  للقلق    4.89±    5.57بالنِّسبة لالكتئاب،    DASS-21 8.13 ± 4.98رعيَّة 

غط النَّفيس. حيث تم اعتامد التقسيامت حسب قيم حدود لعينة أملانيَّة ] 5.21±  9.15و [ حيث كانت  24للضَّ
ات عىل  %46.41، و%43.06،  % 39.23النِّسب   وجود أعراض نفسيَّة    من الَّذين خضعوا للبحث قد أبدوا مؤرشِّ

غط النَّفيس عىل التَّوايل. مل نكتشف وجود اختالفات مرتبطة بجنس   تبعاً لدرجات القلق واالكتئاب والضَّ
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كل رقم )2و  1. ملزيد من التَّفاصيل راجع الجدولني )DASS-21املشارك عىل مقاييس   (. إضافة  1( والشَّ
رجة الكلِّيَّة لالستجابة تراوحت   ل وسطي    5.0و  1.0ما بني  إىل ذلك، الدَّ . بدت نسب القلق  1.12±    2.93مبعدَّ

حيال االنرتنت أعىل بشكل ملحوظ عند الذركور منها عند اإلناث. نسبة الهاجس املايل والشعور بالوحدة  
راسة، عالوة عىل ما 1بدت متامثلة عند الجنسني. ملزيد من التَّفاصيل انظر الجدول رقم ) (. اكتشفت الدِّ

لت اإلناث نسباً أعىل  ذكر، اخت عم االجتامعي املتصوَّر حيث سجَّ الفاً ملموساً بني الجنسني فيام يتعلَّق بالدَّ
عم االجتامعي )الجدول   (.1من الذركور فيام يتعلَّق بالدَّ

تمَّ حساب معامالت بُّيسون بخصوص التَّالزم يف مقاييس املرونة النفسية بني الطراّلب وغُّيها 
عم  3وقد تمَّ عرضها يف الجدول ) من املتحوِّالت   (. تقبرل الطراّلب للتَّعلرم عن بعد تمَّ ربطه بإيجابيَّة بالدَّ

املرونة   التَّكيرف  بسهولة  يتعلَّق  فيام  املشارك  لجنس  تأثُّياً  الجنسني. وجدنا  من  لكل   املتصوَّر  االجتامعي 
غط النَّفيس: فاستجابة الطَّالبات مع التَّعلر  ؛  r.=232م عن بعد ارتبطت إيجاباً بسهولة التَّأقلم )النفسية والضَّ

p ˃ 0.05 ( غط النَّفيس (. بينام يف الذركور أظهر تقبرل التَّعلرم عن بعد  p ˃ 0.001؛ r=   -.301( وسلباً بالضَّ
غط النَّفيس كليهام. ملزيد من التَّفاصيل انظر الجدول رقم  (.  3)  انعدام التَّالزم مع سهولة التَّكيّف والضَّ
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( رقم  معياري1الجدول  انحراف  الحسايب،  )املتوسط  وصفية  إحصائيات  من   (.  الطلبة  وعدد 
عم االجتامعي و وتقبرل التعلرم عن    DASS-21الجنسني( فيام يتعلَّق مبقاييس العمر واملرونة النفسية والدَّ

ّحة النَّفسيَّة اإليجابيَّة )  تدل عىل فروق ذات داللة إحصائية بني الجنسني.   :* = ص.ن.إ.(.  PMHبعد والصِّ
 

ط العدد   إ.م.  متوسِّ
 7.4 27.39 125 ذ  العمر* 

 6.41 25.67 84 أ 
 13.88 68.24 125 ذ  املرونة النفسية

 15.17 66.56 84 أ
عم االجتامعي  2.82 8.89 123 ذ  *الدَّ

 2.02 9.13 77 أ
 5.11 5.28 125 ذ  القلق 

 4.55 6.01 84 أ
 5.14 9.01 125 ذ  الضغط النفيس 

 5.36 9.38 84 أ
 4.95 8.24 125 ذ  االكتئاب 

 5.05 7.98 84 أ
 1.12 2.88 125 ذ  تقبل التعلم عن بعد 

 1.13 3.01 84 أ
 6.20 16.88 123 ذ  ص. ن. إ.

 6.33 17.72 79 أ
 1.60 3.52 125 ذ  *القلق بشأن االنتنت

 
 1.48 3.94 84 أ

ة  1.71 3.38 125 ذ  القلق بشأن املادَّ
 1.64 3.71 84 أ

 1.61 3.47 125 ذ  القلق بشأن االنعزال 
 1.63 3.24 84 أ
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غط النَّفيس 2الجدول رقم ) ل انتشار كل من االكتئاب والقلق والضَّ  (: معدَّ

 

 
ومقياس    DASS-21: خطوط التقدير والخطأ يف درجات املشاركني عىل املقاييس الفرعية  1الشكل  

 (. اللون األزرق ميثل الذكور. p ˃  0.01أوسلو للدعم االجتامعي. )** = 
 

0

2

4

6

8

10

12

الصحة النفسية والدعم االجتماعي

**

 االكتئاب 
 )%( والعدد

 القلق 
 والعدد (%)

غط النفيس   الضَّ
  (%)والعدد 

 التَّقدير 

 عادي   84(40.1%) (42.6%) 87 (27.2%) 57
 خفيف   28(13.4%) (9.0%) 19 (11%) 23

 معتدل  (17.22%) 36 (17.7%) 37 (28.2%) 59
 شديد (19.6%) 41 (11.5%) 24 (18.6%) 39
ة  (9.6%) 20 (20.1%) 42 (14.8%) 31  متناهي الشدَّ

 الدعم االجتماعي               الخوف                الضغط النفسي                الكأبة  
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واالحتياجات  2الشكل   والهواجس  واملشكالت  التَّقبرل  مقياس  يف  للمشاركني  والتقدير  الخطأ  خطوط   .

 اللون األزرق ميثل الذكور.. (p  ˃  0.05للوصول إىل تقبرل التعلرم عن بعد. )* = 
  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

تقبُّل التَّعلُّم عن بعد

*

المالي                    مشاعر الوحدة                 تقبل التعلم عن بعداالنترنت                       الدعم
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 . العالقات املتبادلة بني متحوالت الدراسة.  3الجدول 
  1 2 3 4 5 6 

        سهولة التَّكيرف .1
       

      **293, ذ  الدعم االجتامعي  .2
      **376, إ

     125,- 163,- ذ  القلق  .3
     131,- 034,- إ

    **703, *199,- **297,- ذ  الضغط النفيس  .4
    **641, 145,- 165,- إ

   **791, **668, **298,- **380,- ذ  االكتئاب  .5
   **655, **594, **367,- 156,- إ

  **247,- 161,- 142,- *189, 095, ذ  تقبل التعلم عن بعد  .6
  *216,- **301,- 164,- *247, *232, إ

 *193, **470,- **460,- **324,- **465, **607, ذ  ص. ن. إ. .7
 *270, **306,- **291,- 207,- **459, **604, إ

        
*العالقة املتبادلة لها أهميتها    )ثنائية الطَّرف(.  0.05العالقة املتبادلة لها أهميتها عند املستوى  **

 )ثنائية الطَّرف(.  0.05عند املستوى 
=    -.239أضف إىل ذلك، وجدنا عالقات متبادلة سلبية بني التَّقبرل والقلق املتعلقة بشبكة االنرتنت )

r  ؛p  ˃  0.01 ( والقلق املتعلق باألمور املادية )176  = .r  ؛p  ˃  0.05( وهواجس االنعزال )228  = .r  ؛˃ p  
0.01.) 

التَّعلرم عن بعد استناداً إىل االكتئاب ومشاكل  تم حساب االنحدار الخطي املتعدد للوصول إىل تقبرل  

  2R.(، بـ  F  (4  ،204  = )7.67  ،p  ˃ 00.0االنرتنت واملادة واالنعزال. تم التوصل إىل معادلة انحدار هامة )
  0.02  –)قلق بشأن االنرتنت(    0.13  –)اكتئاب(    0.05  –  4.19. استجابة املشاركني املحتملة تعادل  0.13من  

قها    0.05)االنعزال(. تناقصت استجابة املشاركني    0.09  –ملاّدة(  )هواجس بشأن ا نقطة مقابل كل نقطة يحقِّ
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ين    0.13االكتئاب، و نقطة مقابل كل نقطة تحققها القلق حيال االنرتنت. كالهام االكتئاب والقلق كانوا مؤرشِّ
يلعب التعليم عن بعد. املشكالت املادِّيّة واالنعزال مل  النتيجة.  هامَّني عىل تقبل  ا دورا ذو أهميَّة يف هذه 

يَّة لتحليل االنحدار الخطي املتعدد والَّذي ينطوي عىل املرونة النفسية كمؤرشِّ    pكذلك، مل تكن هناك أهمِّ
يَّة التَّأثُّي غُّي املبارش بني املرونة النفسية  0.06 = ، تمَّ اللرجوء إىل  وتقبل التعليم عن بعد. والختبار أهمِّ

ينات للبادئة. أظهر تحليلنا الوسيط تأثُّياً غُّي مبارش ملموساً )تأثُّي وسيط تام( بني املرونة إعادة أخذ ع
حة التَّميرز: كل 0.009 ,0.001 النفسية وتقبل التعليم عن بعد )مصحِّ  (.3( )انظر الشَّ

 

 
)3الشكل   االجتامعي  الدعم  ط  يتوسَّ  :(socıal support  املرونة بني  ما  النفسية  العالقة 

(resilience( والتقبل )satisfaction  * .تم التوسط يف العالقة بشكل مؤثر من خالل مسار غُّي مبارش .)
p < 0.05; ** p < 0.01 . 

غوطات النَّفسيّة التّالية يف األشهر األخُّية؛ ضغوط نفسية مرتبطة  أفاد الطراّلب أنَهم عانوا من الضر
( بالتَّع%14.8بالحرب  )(، ومتعلِّقة  التَّعلرم  (،  %20(؛ ومتعلِّقة مبشاكل نفسيَّة وقلق )%16.2لرم عن بعد ومواد 

موا جواباً عن هذا    %25(. كام ان  %20.5(، ومشكالت ماديّة )%2.8ومتعلِّقة مبشكالت صِحيَّة جسديَّة ) مل يقدِّ
ؤال.   السر

 النقاش
التَّعلر  تقبّل  ة بني  هامَّ إيجابيَّة  راسة عالقة  الدِّ اإليجابيَّة تعرض هذه  النَّفسيَّة  ّحة  والصِّ بعد  م عن 

(PMH  كذلك، ارتبط التَّعلرم االلكرتوين . عم االجتامعي يف عيّنة من الطَّلبة يف الشامل السوريَّ (، مع الدَّ
غط النَّفيس،   بشكل سلبي باالكتئاب. وقعنا عىل مؤثِّرات لجنس املشارك فيام يخص املرونة النفسية والضَّ

عم  فاستجابة الطَّ  غط النفيس. وعمل الدَّ بالضَّ النفسية وسلباً  باملرونة  البات للتَّعلرم عن بعد ارتبط إيجاباً 
االجتامعي كوسيط يف التَّأثُّي ما بني املرونة النفسية وتقبل التعليم عن بعد وقد ارتبطت املرونة النفسية  
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حة النفسيَّة اإليجابيَّة عند كل من الذكور واإلناث. تتوافق نتائجنا مع بحث سابق أظهر وجود عالقة    بالصَّ
ّحة النَّفسيَّة ]   [. 38ارتباط بني املرونة النفسية والصِّ

غط النَّفيس والقلق   انتشار االكتئاب والضَّ
ة النَّفسيَّة ] حَّ لبيَّة للحرب عىل الصِّ راسات وثَّقت اآلثار السَّ إىل جانب ذلك، تعترب    .[6كثُّي من الدِّ

مرح الجامعيَة  لتكلفة  املرحلة  نتيجة  املادِّيّة  يات  التّحدِّ مثل  عديدة  يّات  تحدِّ وتشوبها  الحياة  ة يف  هامَّ لة 
راسة العليا، وإيجاد مجموعة جديدة من األصدقاء والحنني كونها املرَّة األوىل الَّتي يبتعد فيها معظم   الدِّ

ي إىل خطر ازدياد نسبة االكتئاب  الطراّلب عن ذويهم. إنَّ كاّلً من الحرب والحياة الجامعيَّة ميكن أن تؤدّ 
غط النَّفيس.   وغُّيها من املشكالت النَّفسيَّة. وقد كشفت البيانات الَّتي جمعناها عن نسب مرتفعة من الضَّ

غط النَّفيس  %61.6نسبة انتشار االكتئاب كانت   . وعليه، يبدو انتشار أعراض  %49.3، والقلق  %46.42، والضَّ
األيّ  ]االكتئاب أعىل يف هذه  كّان عموماً  السر نشهده بني  كنّا  عاّم  نشهده بني طاّلب    [ 19ام  ما  أو حتّى 

( دراسات مشابهة  أفيد عن  إيران حيث  مثل  النرامية  ول  الدر ]%33الجامعات يف  ما    .[34(  أنَّ  والحقيقة 
عالي نتائج سابقة حول طلبة الطِّب الّسوريني والَّتي أظهرت انتشاراً  إليه يتامىش مع  لنا  لالكتئاب  توصَّ اً 

غط النَّفيس )60%)  . [2( ]%35.1(، والقلق ) %52.6(، والضَّ
غط النَّفيس من خالل دورات مختلفة ميكن أن  أظهرت دراسة سابقة أنَّ عقد ورشات إلدارة الضَّ

[ النَّفسيّة  الطراّلب  ة  صحَّ ن  يتعلَّق    .[39يحسِّ مبا  الطّالب  لجنس  تأثُّيات  وجدنا  أنَّنا  االهتامم  يثُّي  وما 
غط النَّفيس واالكتئاب. وبينام كان ارتباط تقبل التعليم باالكتئاب   باالرتباط ما بني تقبرل التَّعلرم عن بعد والضَّ
ننصح   وعليه،  النَّفيس.  غط  الضَّ مع  ملموسة  سلبيَّة  ارتباطات  فقط  اإلناث  أظهرت  الجنسني،  عند  سلبياً 

غط ا لنَّفيس، مبا يف ذلك اليوغا، واالسرتخاء واإلرخاء املتوايل  باملبادرة إىل البدء مبامرسة أنشطة إلدارة الضَّ
ل خصوصاً عند الطّالبات ]  . [9للعضالت ومتارين التَّنفرس والتَّأمر

 تقبُّل التَّعلُّم عن بعد 
ة التعليم االلكرتوين ]ي  اأظهرت دراسة سابقة أنَّ مستوى الرض [. وأظهرت  5ؤثِّر عىل تقبرل منصَّ

لنا إليها أنَّ نصف الطَّلبة تقريباً )النَّتائج   ( أظهروا مستوى استجابة منخفضاً بالنِّسبة للتَّعليم  %46.9الَّتي توصَّ
بينام أظهر   االلكرتوين سلباً    % 23.4االلكرتوين،  التّعليم  تقبرل  ارتبط  مرتفع.  استجابة  ل  الطراّلب معدَّ من 

ببيَة أيضاً. أوضح بحث  بالقلق حيال دعم االنرتنت، وأظهرت تحليل االنحدار   يَّة السَّ د أهمِّ الخطّي املتعدِّ
سابق أنَّ البنية التَّحتيَّة كالحواسيب وتلّقي معّدات حديثة رضوريّان للوصول إىل نوعيّة جيِّدة من التّعليم  

ببيَة يف ] أشار شاهزاد وآخرون إىل صعوبات قد تواجه الطَّلبة واملحارضين من خالل   .[35عن بعد السَّ
[. لسوء الحظ، فالبنية التَّحتيَّة يف الجزء  35ة غُّي متوقَّعة من التَّعلرم وجهاً لوجه إىل التَّعلرم عن بعد ]نقل
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بة تقريباً حسبام وصف رود وآخرون البنية التَّحتيَّة املفتَّتة لالتِّصاالت يف سوريَّة.   املحرَّر من سوريَّة مخرَّ
من شبكتي الهاتف واالنرتنت بينام توجد يف املناطق الَّتي تسيطر  لقد حرمت األجزاء املحرَّرة من سوريَّة  
راسة  32عليها الحكومة بنية تحتيَّة سليمة نسبياً ]  كاين الخاضع للدِّ فقط من الطراّلب    % 17.7[. يف املجتمع السر

لت الطَّالبات مستويات أعىل وا عن أيِّ قلق حيال ثبات االنرتنت. زيادة عىل ذلك، سجَّ  من الطراّلب  مل يعربِّ
بكة   بالشَّ مأمون  اتصال  توافر  يَّة  أهمِّ إىل  األمر  هذا  يشُّي  االنرتنت.  اتِّصاالت  من  املخاوف  بخصوص 
التّعليم   خدمة  نوعيَّة  إىل  يشُّي  سابق  بحث  مع  االفرتاض  هذا  ويتامىش  بعد.  عن  للتَّعلرم  لالستجابة 

اال للتّعليم  الطَّالب  باستجابة  إيجاباً  ترتبط  ك االلكرتوين  عىل متسر إيجاباً  تؤثِّر  بدورها،  لكرتوين وهي، 
كل من التَّعلرم ] عم  29الطّالب بهذا الشَّ [. عالوة عىل ذلك، ارتبط التَّقبرل سلباً باملشكالت املادِّيَّة. ميكن للدَّ

 املايل أن يحل املشكلة يف حال حصل الطَّالب عىل منح أو مساعدات مثالً. 
النَفسيَّ  ّحة  الصِّ جانب  بالحرب  إىل  متعلِّقة  نفسيَّة  ضغوطات  الطراّلب  يظهر  املادِّيَّة  واملشكالت  ة 

(. أظهر بحث سابق أنَّ الطراّلب قد أبدوا حامسة أقل  %20(، ومرتبطة بالتَّعلرم عن بعد ومواد التَّعليم )20%)
رث اعتامداً عىل اإلبداع وعرض  [. وأظهروا أنَّ اتِّخاذ موقف أك26يف التَّعلرم ال سيَّام من مصادر الكرتونيَّة ]

مهام مثل تطوير تصميامت بِّصيَّة بدالً من كتابة مقاالت أدَّى إىل زيادة تحفيز الطّالب والحصول عىل 
ناً ]  [.26نتائج أكرث تحسر

ّحة النَّفسيَّة اإليجابيَّة  املرونة النفسية والصِّ
مستويات معتدلة وعالية يف سهولة ( أظهروا  %57.4أكرث من نصف الطراّلب الخاضعني للتَّجربة ) 

عم االجتامعي. وعىل النَّقيض من   بالدَّ ل املرونة النفسية ارتبط إيجاباً  التَّكيرف. يضاف إىل ذلك أنَّ معدَّ
غط النَّفيس والقلق. تتامىش هذه النَّتائج مع نتائج سابقة   ذلك، ارتبطت املرونة النفسية سلباً باالكتئاب والضَّ

النفسية قد أظهروا نسباً أخفض بشكل  تظهر أنَّ طالَّ  النِّسب املنخفضة يف املرونة  ب الجامعة من ذوي 
عم االجتامعي املدرك ونسباً أعىل يف الّضغط النَّفيس باملقارنة مع طاّلب جامعة يتمتَّعون   ملفت يف الدَّ

النفسية ] الً منخفضاً يف  من الطَّلبة أظهروا م  %42.58[. لكن، ما نسبته  30بدرجات أعىل من املرونة  عدَّ
ا مل يكن لهذا االختالف أهميَّة. يضاف   لت الطّالبات نتائج تكيرف منخفضة مقارنة الطراّلب. إَّنَّ التَّكيرف. وسجَّ
ط يف التَّأثُّي ما بني املرونة النفسية والتَّقبرل عند الجنسني. ومن املثُّي   عم االجتامعي يتوسَّ إىل ذلك أنَّ الدَّ

ل التَّعلرم عن بعد ارتبط بشكل إيجايب مع املرونة النفسية عند الطَّالبات. فالعمل الجاد عند  لالهتامم أَن تقبر 
نيا. وقد يشكِّل انحراف االنتباه تجاه   ّحة النَّفسيَّة إىل الحدود الدر تلك الطّالبات يتطلَّب تخفيف مشكالت الصِّ

زات عاطفية إيجابية عامالً وقائياً يساهم يف املرونة غط النَّفيس ]  محفِّ [. ميكن الطَّلبة  36النفسية مع الضَّ
هذا   من  يستفيدوا  أن  الخصوص  وجه  عىل  لبية  السَّ العاطفيَّة  زات  املحفَّ تجاه  بحساسية  يتمتَّعون  الَّذين 
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ل الواعي ميكن أن يشكِّل عنِّصاً مفيد ز. كام أنَّ النّتائج الحاليَّة قد أظهرت أنَّ التَّدريب عىل التَّأمر اً املحفِّ
لدى طاّلب   النَّفيس  الّضغط  مع  النفسية  املرونة  ولزيادة  أكرث شموليَّة  يكون  للطَّالب  نفسيَّة  ة  ملنهج صحَّ

 [.10الجامعة ]
 الخالصة 

ّحة النَّفسيَّة وتقبرل التَّعلرم عن بعد يف   تعترب هذه البيانات األوىل الَّتي تظهر انتشار مشاكل الصَّ
كّان  19ائحة كوفيد  شامل سوريَّة تحت تأثُّي ظروف ج ة النَّفسيَّة مرتفعة بني السر حَّ . وبينام كانت مشاكل الصَّ

ننصح   لهذا،  النَّفسيَّة.  ة  حَّ الصِّ ومشكالت  بالهواجس  يتعلَّق  فيام  الجنسني  بني  اختالفات  اكتشفنا  ككل، 
غط النَّفيس للطّالبات ومزيد عم االجتامعي   باملبادرة إىل إطالق برامج إلدارة املرونة النفسية والضَّ من الدَّ

يَّة تطوير سياسات تعتمد عىل املرونة النفسية للتَّشجيع   راسة أهمِّ واملاّدي للطَّلبة من الجنسني. تظهر هذه الدِّ
ساليب أجدى وأكرث تناغامً بالنِّسبة للكادر التَّعليمي والطِّلبة، ورفع نسب االستجابة  أ عىل الوصول إىل نظم و 

 بعد. وتقبرل التَّعلرم عن 
عف يف هذه الدراسة   نقاط الضَّ

راسة الحالية هذه تتمثَّل يف طبيعتها العرضيّة. نقطة ضعف أخرى مرتبطة  أهم نقاط ضعف الدِّ
راسة وترجمنا استبيان   بالبنود املتعلِّقة بتقبرل التَّعليم عن بعد واالستبيانات. قمنا بتطوير بنود التقبرل لهذه الدِّ

لكن، هناك حاجة إىل بحث الحق ملتابعة صالحيَة ومصداقيَّة هذه االستبيانات. النَّقطة  بشأن سهولة التَّكيرف.  
راسة هي الفروقات العمريَّة البارزة بني الُذكور واإلناث. ومع هذا، ميكن الختالف   الثّالثة يف هذه الدِّ

درا أظهرت  فمثالً،  واإلناث،  الذركور  بني  الفروقات  من  بعضاً  تفرسِّ  أن  عم  الخيارات  الدَّ أن  سابقة  سة 
[، وأظهرت نتائجنا أنَّ األنثى كانت أصغر وأبدت نسب دعم  7االجتامعي يبدو سلبياً إذا ما اقرتن بالعمر ] 

ن أيَّ بنود ميكن أن تقيس التَّعورد عىل استخدام التكنولوجيا.   اجتامعي ملموسة أعىل من الذركور. مل نضمِّ
يّته يف إدراك ما إذا كانت  لة من قبل الطّالبات بخصوص الهواجس تجاه    ولهذا أهمِّ رجة العالية املسجَّ الدَّ

بكة. نعتقد أنَّ بحثاً قادماً ميكن أن يأخذ املزيد  االتِّصال باإل  نرتنت مرتبطة بقلَّة االعتياد عىل استخدام الشَّ
 من البيانات بعني االعتبار حيال هذا األمر.
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ورية   التعليم يف بيئة الطوارئ السُّ
 دراَسٌة تاريخيٌَّة توظيفيٌَّة يف مرحلتي التعليم ما قبل الجامعي والجامعي 

 يف مناطق املعارضة وتركيا
 
 
 
 

 الدكتور عامد كنعان   
 دكتوراه يف الرتبية مناهج وطرق تدريس

 يف جامعة كلس تركيا مشارك أستاذ 
 
 

 ص: لخامل
متثل التجربة السورية يف إدارة ملف التعليم يف املناطق التابعة للمعارضة السورية بوصفها أخطر  
املناطق يف العامل بحسب تقديرات األمم املتحدة وكافة منظامت ومؤسسات املجتمع الدويل، وأيضاً يف 

عىل مستوى العامل قاطبة، تجربة ( التي متثل أخطر طوارئ العرص  19-ضوء إضافة مخاطر جائحة )كوفيد
 سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالني اآلتيني:  ، لذامهمة ينبغي دراستها

الدول ومع منظامت ومؤسسات املجتمع   -1 بالتعاون مع بعض  املعارضة السورية  كيف حافظت 
 ( ؟19-يدالدويل عىل استمرار العملية التعليمية التعلمية يف بيئة طوارئ الحرب السورية وجائحة )كوف

التعليمية    -2 بالعملية  الحالة السورية املرتبطة  التجارب يف  تلكم  كيف ميكن توظيف مخرجات 
 التعلمية واإلفادة منها يف مستحدثات الظروف الطارئة؟

إىل تقّديم مقرتح لحلول وآليات تنهض بتفعيل منظومة العملية التعليمية يف  وخلصت الدراسة إىل  
 . ظيف مخرجات التجارب التي تم عرضها وتوثيقها يف الحالة السوريةبيئة الطوارئ عرب تأصيل وتو 

 كلامت مفتاحية: التعليم يف الطوارئ، التعليم يف سورية، التعليم يف األزمات. 
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SURİYE’NİN OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARINDA EĞİTİM 

(Muhalefet Bölgelerinde ve Türkiye’de Üniversite Öncesi ve Üniversite 

Eğitimi Dönemlerine İlişkin İşlevsel-Tarihsel Bir Çalışma) 

Özet: 

BM ve diğer uluslararası toplumun kurum ve kuruluşlarının öngörülerine göre 

dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri sayılan ve tüm dünya çapında çağın en 

tehlikeli acil durumlarından biri kabul edilen Covid-19 salgınının riskleri karşısında, 

Suriye muhalefetine bağlı bölgelerde eğitim-öğretim konusundaki Suriye deneyimi, 

incelenmesi gereken önemli bir deneyimdir. 

Önceki gerçekler ve veriler ışığında bu çalışmada şu iki soruya cevap 

aranmıştır: 

1. Suriye muhalefeti, bazı ülkeler ve uluslararası toplumun kurum ve 

kuruluşları ile, Suriye’deki olağanüstü savaş ve salgın koşullarında eğitim-öğretimin 

sürdürülmesi konusunda işbirliğini nasıl koruyabilmiştir? 

2. Eğitim-öğretim süreci bağlamında Suriye durumunda edinilen bu 

deneyimin çıktıları ve olağanüstü koşulların kazanımları nasıl kullanılabilir? 

Araştırmada önemli sonuçlara ve önerilere ulaşıldı. 

 

 

Education in the Syrian Emergency Environment 

(A historical functional Study of pre-university and university phases in the 

liberated areas and Turkey)  

Abstract: 

According to reports issued by the UN and all the international community 

organizations and establishments, and in the light of the Covid-19 pandemic as the 

world most serious state of emergency, the Syrian Experience of managing the 

situation of education in the liberated areas under control of the Syrian Opposition, 

labelled as the most dangerous territories in the world is an important experience to 

be studied. This study, hence, seeks answers to the following two questions: 

1- How could the Syrian Opposition, in cooperation with some countries, 

organizations and the international community establishments, keep the educational 

process run in the emergency environment of war and Covid-19 pandemic? 

2- How can the outputs of those education-process-related experiences be 

beneficial in incidental emergency circumstances? 

The study has come to a conclusion that provides solutions and mechanisms 

to revive the educational process system in the emergency environment through 

establishing and applying the experience outputs demonstrated and documenting 

them in the Syrian case.   

Key Words: education in emergency environment – education in Syria – 

education in the time of crisis.   
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 : قدمةم -1
واالجتامعي    واملادي  العاطفي  لالستقرار  مهمة  أداة  بوصفه  التعليم  أهمية  عىل  الدولية  املجتمعات  تتفق 

االقتصادية   املجاالت  يف  وتحديًدا  العامل،  دول  بني  األوىل  الصفوف  يف  أطول  بقاء  لها  يضمن  وبالتايل  ألفرادها، 
 الحضارية، لكن يف حالة عدم االستقرار فإن التعليم يقع ضحية هذه األزمات اإلنسانية.  واملظاهر

وترصد املنظامت الدولية الفئات التي حكم عليها قرساً بالتخيل عن املدرسة أو الجامعة، وتصنف النازحني   
احتاملية عدم توافر مدارس كافية  والالجئني بصفة عامة من أكرث الفئات املعرضة لفقدان خيار التعليم، وذلك بسبب 

أو جامعات مناسبة يف مناطق النزوح، أو افتقار الدولة املستضيفة لالجئني للبنى التحتية واملوارد واملؤسسات الالزمة 
تلقي   الدراسية، إىل جانب صعوبة  املراحل  الستقبالهم، إضافة إىل عدم وجود برامج خاصة تراعي ما أضاعوه من 

 ألم، وتدريسهم بلغة الدولة األجنبية. التعليم بلغتهم ا
ومثال عىل ذلك، ما رصحت به مفوضية األمم املتحدة لالجئني عن تركيا التي استقبلت نحو ثالثة ماليني   

 ( التعليم ألكرث  ( ألف الجئ سوري محروم من  900( منهم، أي أن )%39الجئ سوري، وقد كانت عاجزة عن تأمني 
( تقريبًا يذهبون إىل املدرسة %70( من الالجئني ال يحصلون عىل التعليم، و)%40إن )الدراسة، وبالنسبة إىل لبنان ف

بانتظام، وبشكل إجاميل فإن نحو أكرث من نصف األطفال واملراهقني الالجئني يف العامل محرومون من التعليم، أي 
 ( مليون يف املرحلة الثانوية. 1.95مليون يف املرحلة االبتدائية و) (1.75( مليون طفل، ومن بينهم )3.7ما يقارب )

( يف ليبيا، أما يف اليمن، فلقد رصحت وزارة الرتبية  4200( مدرسة من أصل )600هذا، وقد توقفت ما يقارب )
( مدرسة يف محافظة األنبار وحدها  1500( مدرسة، هذا باإلضافة إىل تدمري أكرث من )2542والتعليم عن ترضر نحو )

 . (2020 -)علوان يف العراق 
إّن الحاالت الطارئة التي يشهدها العامل بسبب انتشار النزاعات املسلحة يف أنحاء مختلفة من عاملنا اليوم، أو  
بسبب الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها اإلنسان، أو األزمات الناتجة عن األوبئة املختلفة، تؤدي إىل وجود عدد  

املهجرين قرسياً عن أوطانهم، والذين يرتكون منازلهم وأوطانهم بحثاً عن متزايد من املرشدين النازحني والالجئني  
املتزايدة من املساعدات اإلنسانية، والتي قد تسبب أيضاً    أماكن آمنة متنحهم املأوى املؤقت، فضالً عن احتياجاتهم 

كالزالزل  تاماً   تعطيالً الطبيعية  بالكوارث  املنكوبة  الدول  املختلفة يف  املؤسسات  الجائحة    لعمل  األوبئة  أو  والرباكني، 
كاملالريا وكورونا، ومثل هذه األوضاع الطارئة تحول دون حصول عدد كبري من األطفال عىل حقهم يف التعليم، وتعطل  
مؤسسات التعليم العايل كذلك، ولهذا فقد أخذ التعليم يكتسب أهمية ورضورة ملحة كبند أسايس من بنود االستجابة  

 ن قبل املجتمعات املدنية واملنظامت اإلنسانية املختلفة. للحاالت الطارئة م
مخاطر جائحة  إن الحالة السورية التي شهدت حرباً هدامة مزمنة لعرش سنوات عجاف، والتي تعيش اليوم   

هي    ،  enabbaladi) -2017)كورونا(، والتي صنفت سورية يف ضوئها كأخطر مناطق العامل عىل اإلطالق )(  19-)كوفيد
حالة إنسانية وتعليمية جديرة بالدراسة ملا ميكن من دراسة بعض برامج التعويض التعليمية فيها من تقديم تصورات  
مهمة ميكن توظيفها يف الحاالت الطارئة القادمة التي ال مفر لإلنسانية من مواجهتها كام أثبتت كافة الوثائق التاريخية  

 عىل مدى العصور. 
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تستطي   أن  الله  من  ونسأل  جملة  تقديم  ثم  التمثيلية،  النامذج  مبدأ  تعتمد  تاريخية  قراءة  تقديم  الدراسة  ع 
 التوصيات قابلة للتحسني والتوظيف يف املستقبل القادم ال محالة بتجارب قاسية عىل البرشية جمعاء. 

 مشكلة البحث: - 2
افة الشعوب عىل مدافعة  تتالت عىل البرشية جمعاء طيلة تاريخها املدون ظروف قاهرة متباينة، وعكفت ك

تلكم األحوال رجاء الخالص إىل سبل فاعلة للمحافظة عىل اإلنسان واألوطان خالل تلكم النوازل الصعاب، وقد كان  
من السعي الحثيث من أجل استمراريته وتوجيهه يف تلكم األحوال الدخيلة عىل مسرية الحياة    مللف التعليم نصيب وافر

 الطبيعية. 
الباحث معظم مخرجات الحرب يف سورية، والتي كان للعملية التعليمية نصيب وافر من األرضار  لقد عايش  

املتنوعة التي نزلت باإلنسان السوري يف كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وقد عمل الباحث يف خدمة  
د من مشاريع التعليم العايل واملتوسط  ملف التعليم يف اتجاهات ومشاريع تعليمية شتى، مثل اإلسهام يف تأسيس عد

التابع للمعارضة السورية ويف دولة تركيا التي تستضيف قرابة أربعة ماليني مهجر من   وإدارتها، وذلك يف املناطق 
سورية، ولذلك فقد أحس بأهمية تقديم بحث علمي يحدد مالمح التجربة السورية يف الحرص عىل استمرار العلمية  

 اتها ومستلزماتها كافة. التعليمة يف مستوي
هذا؛ وقد توجه الباحث نحو إجراء دراسة تاريخية تعتمد عىل اسرتاتيجية النامذج املقصودة التعريفية، وحيث  
إن التجربة السورية يف ملف التعليم التي قامت يف املناطق التابعة للمعارضة السورية بوصفها أخطر املناطق يف العامل  

املتح األمم  تقديرات  جائحة  بحسب  مخاطر  إضافة  ضوء  يف  وأيضاً  الدويل،  املجتمع  ومؤسسات  منظامت  وكافة  دة 
( التي متثل أخطر طوارئ العرص عىل مستوى العامل قاطبة، فإن الباحث قد وجد يف مطالعة توصيفية  19-)كوفيد

يف أثناء الظروف  حصيفة لجانب مهم يف اسرتاتيجيات التجربة السورية يف مجال املحافظة عىل العملية التعليمية  
 منافع شتى وجمة.  (19-جائحة )كوفيدالقاهرة من حرب ووباء 

 ويف ضوء ما سبق فإنه ميكن التقديم لعرض مشكلة البحث يف السؤالني اآلتيني: 
كيف حافظت املعارضة السورية عىل استمرار عملية التعليم ما قبل الجامعي والجامعي يف املناطق التابعة   - أ

   ؟(19-جائحة )كوفيدتركيا، وذلك يف بيئة طوارئ الحرب السورية و لها ويف دولة 
كيف ميكن توظيف مخرجات تلكم التجارب املرتبطة بالعملية التعليمية واإلفادة منها يف مستحدثات الظروف   -ب

 الطارئة املستقبلية؟ 
ال  الشأن  العمل يف هذا  الشخصية يف  بحثه من خالل تجربته  الباحث مشكلة  أوجز  تعليمي يف  هذا، وقد 

 السؤال اإلشكايل اآليت:  
 السورية؟ ما واقع التعليم يف بيئة الطوارئ  
 يَْنُشُد البحث تحقيق األهداف اآلتية:  أهداف البحث:-3

تقديم تصور مجمل حول مفهوم التعليم يف حاالت الطوارئ، والتعرف إىل أهمية دورنا القيادي يف تلك   - أ
 األزمات. 
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من   -ب مجموعة  واإلدارة تحديد  والحامية  التواصل  بقضايا  يتعلق  فيام  الطوارئ  لحاالت  الالزمة  التدخالت 
 املدرسية والجامعية واستخدامها بشكل فّعال وذلك عرب عرض مناذج من التجربة السورية. 

 (. 19-التعريف بالتجربة السورية يف التعامل مع مخرجات طوارئ الحرب وجائحة )كوفيد -ت
املستخلصة من التجربة السورية يف إدارة ملف التعليم يف بيئة طوارئ الحرب  تقديم جملة من التوصيات   -ث
 واألوبئة. 

 تتلخص أهمية البحث ودوافع كتابته يف النقاط اآلتية:  :ومسوغاته  أهمية البحث-4
 يف الحالة السورية.  بنامذج إدارة العملية التعليمية يف بيئة طوارئ الحرب يسهم البحث يف التعريف - أ
التعليم يف بيئة طوارئ األوبئة يف الحالة السورية بوصفها إحدى دول العامل  يعرف البحث بآليات استمرار -ب

 (.19-املهددة مبخاطر جائحة )كوفيد
منظومة العملية التعليمية يف بيئة الطوارئ  تقديم تصور مقرتح قابل للتوظيف لحلول وآليات تنهض بتفعيل   -ت

 عرب توصيف ثم توظيف مخرجات تجارب الحالة السورية. 
 حدود البحث: تحدد البحث الحدود الزمانية املكانية والبحثية اآلتية: -5

تتحدد الدراسة مبرحلة ما بعد انطالق الثورة السورية وما تبعها من حرب وعمليات تهجري  الحدود الزمانية:   - أ
 (. 19-ي ونزوح جامعي، وما فرضته بيئة طوارئ األوبئة املتمثلة مبخاطر جائحة )كوفيدقرس 

 توزعت جغرافية البحث عىل املناطق التابعة للمعارضة السورية، ودولة تركية. الحدود املكانية:  -ب
عمل الباحث عىل تقديم مناذج توصف العملية التعليمية يف بيئة طوارئ الحرب السورية،   الحدود البحثية: -ت

 (. 19-وبيئة طوارئ األوبئة املتمثلة مبخاطر جائحة )كوفيد
 : يعرف الباحث أهم مصطلحات البحث وفق التصور اآليت: مصطلحات البحث  -6

التعليمة: - أ واإلجرا  العملية  األنشطة  من  ومنسقة  منظمة  االحتياجات  مجموعة  تلبية  إىل  تهدف  التي  ءات 
 Features of the Educational) -2018التعليمية ضمن الرشوط واألهداف التي يحددها التعليم العايل يف الدولة )

Process. 
جهود الدول ومؤسسات املجتمع املحيل بغية تحقيق فلسفة الرتبية املحددة، واسرتاتيجيات    ويعرفها الباحث:

 التعليم املقررة. 
حزمة من اإلجراءات والتدابري التي تتخذها السلطات يف دولة ما بسبب وقوع أحداث غري   بيئة الطوارئ: -1

و هجامت واسعة، وتهدف هذه اإلجراءات إىل  طبيعية واستثنائية كالحروب والكوارث أو أعامل الشغب أو املظاهرات أ 
التظاهر   للشعب، كحرية  الحريات والحقوق األساسية  املساس ببعض  العام، مام قد يؤدي إىل  حفظ األمن والنظام 

 (. 23، ص 2012)الشيخ،   (33، ص 2015 )محاسيس، وحرية التنقل وحرية الصحافة 
 ، والتي تعطل دميومة الحياة فيها. الظروف القاهرة النازلة باملجتمعات ويعرفها الباحث:
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مجموعة الوسائل التعليمية، التي تساهم يف التعرف عىل األحداث التاريخية،   الدراسة التاريخية التوظيفية:  -ب
من خالل االعتامد عىل املالحظة، والدراسة للمراحل التاريخية التي ارتبطت بالعصور اإلنسانية املاضية، عن طريق  

 . توثيقاً علمياً   جمع الدالئل املوثقة
الباحث: التعامل مع    ويعرفها  اإلفادة منها يف  ثم  القاهرة،  الظروف  التعليم يف  إجراءات  أهم معامل  رسد 

 جوائح وأزمات مستقبلية. 
 وقع الباحث عىل دراسات سابقة ذات صلة كانت عىل شكلني: الدراسات السابقة: -6

اإليسسكو   - أ مثل  املتحدة  لألمم  تابعة  بها مؤسسات  نهضت  قيمية،  ذات معطيات رقمية  ميدانية  دراسات 
 وغريها من املؤسسات املعنية بهذا امللف، ومن مناذجها:

لتطوير إدارة األزمات يف مدارس التعليم ما قبل الجامعي يف ضوء الفكر اإلداري املعارص،  •أمنوذج مقرتح  
أمل كحيل، حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت: كيف ميكن تطوير إدارة    تنفيذ:م،  2015  تاريخ الدراسة:

األزمات مبدارس التعليم ما قبل الجامعي يف سورية يف ضوء الفكر اإلداري املعارص؟ اعتمدت الدراسة عىل بعض  
ئج ومعلومات حيث تم وضع األمنوذج  ، أهم نتائج الدراسة: وتوصلت الدراسة إىل نتادول(النامذج من املدارس يف  

املقرتح لتطوير إدارة األزمات يف مدارس التعليم ما قبل الجامعي يف سورية، الذي تضمن إجراءات التعامل مع األزمات  
التي ميكن أن تتعرض لها املدارس يف مجال التخطيط والتنظيم واالتصال من خالل وضع دليل أو بروتوكول إلدارة  

 ارس، وكيفية التعامل معها. األزمات يف املد
•تصور مقرتح إلدارة األزمات يف مدارس التعليم الثانوي العام يف الجمهورية العربية السورية يف ضوء بعض  

رنيم اليوسفي ، هدفت الدراسة إىل تعرف أهم األزمات التي تواجه    تنفيذ:م،  2015  تاريخ الدراسة:التجارب العاملية،  
أنه أصبح من الرضوري أن تبادر املدارس من نفسها إىل    أهم نتائج الدراسة:ام يف سورية،  مدارس التعليم الثانوي الع 

تدريب أعضاء هيئة العاملني فيها ملواجهة أنواع األزمات املختلفة التي تتزايد بشكل مستمر، فمن خالل عملية التدريب  
 أن تفرضها األزمة. ميكن وضع أسوأ وأفضل سيناريو لالستعداد لجميع االحتامالت التي ميكن 

واليمن   -ب سورية  يف  املختلفة  األزمات  معطيات  ضوء  يف  واملقرتحات  الحلول  من  جملة  تقدم  مقاالت 
 ومن مناذجها: والصومال وغريها،

للتعليم الجامع(،   • :  تنفيذ م،  2015  تاريخ الدراسة:التعليم يف حاالت الطوارئ: دمج الجميع )دليل الجيب 
فريق عمل التعليم الجامع واإلعاقة، كتبت هذا الدليل    )آيني(،الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ:  

املشرتكة »الشبكة  عمل  فريق  أعضاء  مبعاونة  بينوك(  حاالت    )هييلن  يف  التعليم  الجامع    الطوارئ«لوكاالت  للتعليم 
أنه البد من أن تقوم املؤسسات التعليمية مبحاكات بيئات الطوارئ قبل حدوثها، وذلك   أهم نتائج الدراسة:  واإلعاقة.

من قبل مع رضورة تكييف تلكم الخطط    ةبهدف امتصاص صدمات الظروف القاهرة، والتعامل معها بخطط سابقة معد 
 ناسب الحالة الطارئة املحدثة.لت 
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إدارة األزمة يف تركيا ولبنان واألردن،   • السوريني  الدراسة:تعليم أطفال الالجئني    تنفيذ: م،  2015  تاريخ 
الوصول إىل التعليم: األمثل ألطفال الالجئني السوريني الوصول    أهم نتائج الدراسة:شييل كالربتسون ولؤي كونستانت،  

 ؤسسات التعليم الوطنية يف البلدان املضيفة. إىل عرب الدمج لهم مع م 
 مل يجد الباحث دراسة منتمية بشكل مبارش ملوضوع دراسته الحالية.  -ت

 ثانياً: املحتوى العلمي 
 الدولية العاملية  أهمية العملية التعليمية يف املنظومة -أوالً

اعرتف اإلعالن العاملي لحقوق االنسان بأهمية التعليم ودوره يف املجتمع وحياة الفرد والحفاظ عىل حق الفرد  
 املتحدة. ولذلك اعتربه أولوية لكل عضو يف األمم  النزاع،يف التعليم خاصة يف مناطق 

، ويجب أن يكون التعليم  ( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن: )لكل شخص الحق يف التعلم26تنص املادة )
يف مراحله األوىل واألساسية عىل األقل باملجان، وأن يكون التعليم األويل إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني واملهني،  

الكفاءة( أساس  وعىل  للجميع  التامة  املساواة  قدم  عىل  العايل  للتعليم  القبول  ييرس  واألنباء    وأن  املعلومات  )وكالة 
 (. 2020 -ة الفلسطيني 

تعد العملية التعليمية مجموعة منظمة ومنسقة من األنشطة واإلجراءات    : التعلمية  مفهوم العملية التعليمية -1
التي تهدف إىل تلبية االحتياجات التعليمية ضمن الرشوط واألهداف التي تحددها منظومة التعليم يف الدولة، حيث  

هدف إىل إكساب املتعلم العديد  ترتكز العملية التعليمية عىل املبادئ األساسية؛ ومنها: الدميقراطية، والعلم، واإلنسانية، وت
و  قوة  أكرث  شخصيته  من  تجعل  التي  التعليمية  املهارات  أمامه.  اً تزانامن  العمل  فرص  إتاحة  يف  وتساهم   ، (2018-  

Features of the Educational Process). 
 أيت: تتضمن العملية التعليمية مجموعة من العنارص، وأهمها ما ي :التعلمية عنارص العملية التعليمية -2

 هو العنرص األسايس األول، واألكرث أهمية من بني عنارص العملية التعليمية.  املعلم: - أ
 ويركز عىل تعليم وإكساب املتعلم املعلومات واملهارات الرئيسة يف مواضيع مختلفة.  املنهاج:  -ب
 يجب االهتامم يف توفري بيئة تعليمية مناسبة تتوافر فيها رشوط األمان والسالمة.  البنى التحتية: -ت
  حيث تركّز عىل االهتامم برتتيب وتنظيم كافة مكونات العملية التعليمية )خطاب،  إدارة العملية التعليمية: -ث

 (. 32، ص 2014)الشيخ بوهني،  (122، ص 2020
 من مهارات وخربات، ومعرفة طبيعة البيئة التي يعيش فيها.    : حيث ينبغي معرفة ما ميلك كل طالب الطالب  - ج
وتتحمل الدولة املسؤولية التي تقع عىل عاتقها تجاه ملفات التعليم املختلفة، ليك تتمكن    التمويل والتنظيم: - ح

 (.Six Key elements of quality -2018من ضامن كفاءة العملية التعليمية التعلمية )
 :(77، ص 2015)بوزيان،: ميكن إجامل أهمية التعليم باألمور اآلتية التعلمية  يةالعملية التعليم أهمية -3
 امتالك املهارات الالزمة للمرء يف حياته العملية، والتي من شأنها أيضاً أن تزيد من ثقته بنفسه.  - أ

 القدرة عىل التفكري الناقد.  -ب
 اتساع آفاقها.  امتالك املعرفة التي تحقق الفائدة للمرء يف مختلف مجاالت حياته، و  -ت
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 تقييم األمور واملواقف املختلفة، والترصف بعقالنية إزاءها.  -ث
 القدرة عىل التمييز بني الصواب والخطأ.  - ج
 كسب احرتام اآلخرين، وزيادة ثقة املرء بنفسه.   - ح
 معرفة اإلنسان لحقوقه، ومعرفة القوانني واألنظمة.  - خ
 )السلطاين،ه يعتمد عىل نفسه من الناحية املادية.  امتالك املؤهالت والتي متنح املرء فرص العمل التي تجعل   -د

 . (19، ص2018
 العمل عىل زيادة الوعي يف املجتمع، وإبعاد أفراده عن السلوكيات املنحرفة،  -ذ
 والعدالة التوزيعية فيام يتعلق بتوفري فرص عمل لألفراد.  ةاملساوااملساعدة عىل تحقيق  - ر
 تنمية الدول والتقليل من مستوى الفقر.  - ز

متكني األفراد من القدرة عىل أداء املهام بشكٍل فعال، فالشخص املتعلم يقوم باملهام بشكل أفضل من  -س
 WHAT ARE  -2015)هادات العليا  غري املتعلم، وهذا ما يفرس سبب اإلقبال عىل توظيف املتعلمني والحاملني للش

THE MOST IMPORTANT). 
 مفهوم حاالت الطوارئ عامليا وتوصيفها: -ثانياً  
حالة الطوارئ بأنّها حزمة من اإلجراءات والتدابري التي تتخذها السلطات    تُعرّف الطوارئ:  تعريف حالة   -2

يف دولة ما بسبب وقوع أحداث غري طبيعية واستثنائية كالحروب والكوارث أو أعامل الشغب أو املظاهرات أو هجامت  
الحريات والحقوق  واسعة، وتهدف هذه اإلجراءات إىل حفظ األمن والنظام العام، مام قد يؤدي إىل املساس ببعض  

 (.Aljazeera  -2018)األساسية للشعب، كحرية التظاهر وحرية التنقل وحرية الصحافة 
 هناك أسباب إلعالن حالة الطوارئ، ومن هذه األسباب ما يأيت:  :  أسباب إعالن حالة الطوارئ -3
 حدوث كوارث طبيعية كالحرائق والفيضانات والسيول أو كوارث غري طبيعية كاألوبئة.   - أ

 ث اضطرابات داخلية قد تؤدي إىل اإلرضار بأمن ونظام الدولة الداخيل أو حتى جزء منه. حدو  -ب
 .(56، ص2019 )الدويك،وقوع الدولة يف حالة حرب أو وجود تهديدات قد تؤدي إىل نشوبها  -ت
هناك مبادئ رئيسة ال بد للدول من مراعاتها عند إعالن حالة الطوارئ،    مبادئ إعالن حالة الطوارئ:  -4

 ومن هذه املبادئ ما يأيت: 
 وجوب كون اإلعالن عن حالة الطوارئ إعالناً رسمياً.   - أ

 عدم حرمان األفراد والجامعات من حقوقهم األساسية يف حالة الطوارئ.   -ب
 االلتزام باالتفاقيات الدولية.   -ت
إعالن حالة الطوارئ بفعل ظروف مسببة استثنائية، وأال يكون اإلعالن عنها إجراًء    وجوب كون اللجوء إىل -ث

 . (2018 -)أبو صوي وقائياً 
هناك العديد من الدول حول العامل قامت عرب تاريخها بإعالن حالة الطوارئ  أمثلة عىل حاالت الطوارئ:   -5

 ومن األمثلة عىل هذه الدول ما يأيت: 
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م دخلت تركيا يف حالة طوارئ ملدة ثالثة  2016نقالب الفاشل يف تركيا عام  : بعد حدوث عملية اال تركيا -أ
 أشهر مبوجب إعالن من الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، وكانت تهدف إىل القضاء عىل املنظامت اإلرهابية.  

  م والتي استهدفت مراكز حيوية فيها، أعلن الرئيس الفرنس 2015: بعد حادثة هجامت باريس عام  باريس -ب
 فرنسوا هوالند حالة الطوارئ يف البالد. 

 يف حاالت الطوارئ   إدارة األزمة التعليمية  -ثالثاً 
إن األزمة مبعناها العام هي تلك النقطة الحرجة واللحظة    يف حاالت الطوارئ:  مفهوم األزمة التعليمية -1

الحاسمة التي يتحدد عندها مصري تطور ما، إما إىل األفضل وإما إىل األسوأ، وتعرف أنها تلك النقطة الحرجة واللحظة  
أو السلم، إليجاد  الحاسمة التي يتحدد عندها مصري تطورها، إما إىل األفضل وإمـا إىل األسوأ، الحياة أو املوت، الحرب  

   (.44، ص 2002، حل ملشكلة ما أو انفجار )الشعالن
مام يؤدى إىل صعوبة التعامل معه، ومن ثم رضورة البحث    متوقع،وتعرف األزمة عىل أنها )حدث مفاجئ غري   

السلبية،   ونتائجه  آثاره  املوقف بشكل يقلل من  راب  أيضا حالة مؤقتة من االضط  وهيعن وسائل وطرق إلدارة هذا 
 واختالل التنظيم(. واألزمة تعرب عن ثالثة عنارص أساسية هي: التهديد املفاجئ وضيق الوقت، ونقص املعلومات. 

التعليميةأما    ملواجهة    األزمة  قرار رسيع  اتخاذ  وتستدعى  التعليمي،  النظام  تواجه  حالة  أو  )مشكلة  فهي: 
أو التحدي  التحدي الذي متثله تلك املشكلة، غري أن االستجابة الروتي التعليمية تجاه هذه املشكلة  نية ملؤسسة اإلدارة 

تكون غري كافية، فتتحول املشكلة حينذاك إىل أزمة، تتطلب تجديدات يف املنظمة اإلدارية التعليمية واألساليب اإلدارية  
 (.5 -4، ص 2009التي تتبعها تلك املنظمة( )سعيد، 

 : إدارة األزمة التعليمية يف حاالت الطوارئ  -2
تعرف إدارة األزمات التعليمية بأنها: أسلوب إداري يهدف إىل التنبؤ باألزمات التي ميكن أن تقع داخل الدولة،  

التعامل معها بشكل سليم فور   التخطيط ملواجهة    حدوثها،والتي تفرض  إدارية تشمل  يعتمد عىل عدة عمليات  وهذا 
ألزمات، باإلضافة إىل وجود طرق محددة لالتصال تكفل  األزمات من خالل تنظيم ابتكاري يتناسب مع طبيعة هذه ا 

 (. 82، ص 2000السيطرة عىل األحداث والتحكم فيها )أحمد، 
فال ميكن التعامل مع األزمة يف إطار من العشوائية واالرتجالية، أو بسياسة الفعل ورد الفعل، بل يجب أن  

ان اإلداري من تطورات غري محسوبة، ويقوم املنهج اإلداري  يخضع التعامل مع األزمة للمنهج اإلداري السليم لحامية الكي 
العلمي عىل أربع وظائف أساسية هي: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، واملتابعة، وهناك أيضا عملية االتصال والتي ميكن  

 (. 82، ص 2000أن تلعب دوراً محورياً يف التعامل مع األزمات ومواجهتها بشكل فعال )الغامدي، 
تتسم األزمات التي تحدث يف املؤسسات التعليمية التعلمية  ص األزمة التعليمية يف حاالت الطوارئ:  خصائ-3

 بالخصائص اآلتية: 
 عدم توقع الحدوث.  -أ

 توقف أو اضطراب الربنامج الطبيعي والروتيني لعمليات التعليم والتعلم.  -ب
 ئة التعليم والتعلم. يشعر املديرون يف موقف األزمة أنهم يفقدون السيطرة عىل بي  -ج
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 الحاجة للعمل الفوري ملواجهة هذا املوقف املتأزم.  -د
 التهديد بوجود خطر كامن. -هـ

تحدث   التي  األزمات  وأن  وتنظيمية،  وإدارية  نفسية  عدة خصائص  لألزمة  أن  استخالص  سبق ميكن  ومام 
تهديد ميثل  موقف  بأنها  تتسم  والجامعات  من    ي يؤد  اً باملدارس  لذلك  تفاصيله،  بكل  الدرايس  اليوم  اضطراب  إىل 

 الرضوري إدراك هذه الخصائص حتى ميكن تحري إشارات اإلنذار املبكر لألزمات، ومن ثم االستعداد الجيد ملواجهتها. 
يف إدارة    اً بارز   اً تشغل اإلدارة الرتبوية دور   دور اإلدارة الرتبوية يف إدارة التعليم يف حاالت الطوارئ:  -4

 ألزمات، ويتضح ذلك من خالل كفاءتها يف عمليات التخطيط والتنظيم واالتصال، عىل النحو اآليت: ا
من خالل تحديد دقيق ألدوار األعضاء املشاركني يكون  إن التخطيط إلدارة األزمة    التخطيط إلدارة األزمات:  -أ

أهم ما مييز املدارس الفعالة والجامعات    يف عملية املواجهة، وهو ما يخفف من حدة مفاجأة حدوث األزمات، لذلك فإن
 املتقدمة، هو االستعداد ملواجهة األزمات، وإدارتها من خالل تخطيط منهجي. 

اتخاذ    طريق  عن  األزمات  منع  إىل  األزمة  مواجهة  خطط  وتهدف  تتوقف،  ال  مستمرة  عملية  والتخطيط 
 اإلجراءات الوقائية، والتحضري للتعامل املناسب معها. 

يهتم التنظيم بتحديد األشخاص املوكلة إليهم األعامل الخاصة مبعالجة األزمات م إلدارة األزمات:  التنظي  -ب
واملهام املرتبطة بكل منهم، وعىل اإلدارة التعليمية أن توفر نوعاً من التنسيق والتوافق والتكامل بني الجهود املختلفة  

 جهد جامعي. التي تبذل إلدارة األزمة، خاصة عندما تحتاج األزمة إىل
األزمات:    -ج إلدارة  لخطوط  االتصال  الواضح  التحديد  الرضوري  من  بكفاءة،  األزمات  مواجهة  تتم  ليك 

املنظومة   داخل  بفاعلية  االتصال  وإدارة  التنسيق،  أجل  من  تداولها  يتم  التي  والبيانات  املعلومات  ونوعية  االتصال، 
ياً يف التعامل مع األزمات من أجل توضيح الحقائق، وتجنب انتشار  ، ولذلك يلعب االتصال دوراً محورهاوخارج  التعليمية

 الشائعات، وعدم خروج املوقف عن السيطرة. 
وميكن إعداد قامئة بأولياء األمور الذين ميكنهم التطوع يف حالة وجود طوارئ، إلقامة عالقات إيجابية   

قبل حدوث األزمات من أجل وجود العالقات  واالتصال معهم بشكل مستمر و ،  وقوية بني املدرسة وعائالت الطالب
 خلق مناخ إيجايب ومشجع لفهم مشكالت الطالب ومواجهتها مبكراً. و  ،القوية والتآلف واالنسجام

التعلمية:  -6 التعليمية  املنظومة  األزمات يف  إدارة  املنظومة    متطلبات  األزمات يف  إدارة  وتتمثل متطلبات 
 (: 82، ص 1999)فاروق، يأيت التعليمية التعلمية بشكل فعال فيام 

 وجود القيادة الفعالة لدعم التنفيذ الفعال إلدارة األزمة ومتابعة االستعداد ملواجهتها.  -أ 
مستوى    -ب ويعمل عىل  األزمات،  من  املختلفة  األنواع  مع  التعامل  مدرب عىل  األزمات  إلدارة  فريق  وجود 

قوية بني فريق إدارة األزمات يف    املدرسة أو الجامعة، ومستوى املنطقة أو اإلدارة، واملستوى القومي، وتوجد عالقة
ومراكز الرعاية الصحية واالجتامعية، مام يدعم قدرة املؤسسات التعليمية    ومؤسسات املجتمع املحيل  املدارس والجامعات

 التعلمية عىل تقديم الخدمات املناسبة عند حدوث األزمات. 
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ملطلوبة يف كل موقف حتى يعرف العاملون  وجود خطة إلدارة األزمات باملدرسة تحدد بوضوح نوع املواجهة ا  -ج
ماً كيف سيواجهون األزمة يف الوقت املناسب، ويتم تطوير الخطة بشكل مستمر وتوزيعها    املدارس والجامعاتيف   مقدَّ

 عىل فريق مواجهة األزمات. 
هيئات  توفري قنوات فعالة لالتصال داخل املدارس والجامعات وخارجها مع اآلباء ومع وسائل اإلعالم و   -د

 (. 2018حتى ميكن تقديم املساعدة عند الرضورة، ولضامن رسعة االستقرار )الجزيرة،   املجتمع املحيل
التدريب املستمر لألفراد عىل فهم سياسات وإجراءات عملية صنع القرار، والوصول إىل قرارات رشيدة    -هـ

 ملنع األزمات أو مواجهتها بكفاءة عند وقوعها. 
 ليمية يف بيئة طوارئ الحرب: العملية التع  -رابعاً 

إن تأثري الحروب يف املجتمعات يختلف بدرجة كبرية بناًء عىل العديد   آثار الحروب عىل الدول واملُجتمعات: -1
من املتغريات؛ كالحالة العامة للبالد قبل الحرب وسبب قيام الحرب، وكذلك الدول املشاركة فيها ولصالح َمن تنتهي  

تجعل من الحرب حدثًا محمود العواقب عند بعض الدول بل إنه مصدر نفع كبري، وحدثًا الحرب، كل هذه املتغريات  
مأساويًا عند بعض آخر، ولكن ال شك كذلك أن النفع أو الرضر ال يأتيان منفرَديْن فالبد أن ميتزجا مًعا، وعىل حسب  

 الغالب تأيت النتيجة النهائية بالنفع أو الرضر. 
يف املجتمعات فكرياً وسياسياً وتعليمياً وبالطبع اقتصادياً؛ وبرغم التأثري الذي   اً الغ ب  اً هذا؛ وإن للحروب تأثري  

ال تخفى آثاره مطلقاً، فإن لذلكم التأثري الهدام وجهاً آخر قد ينتج تقدماً يف اتجاهات عدة عميقة يف    اً يكون ُجلُُّه سلبي 
ثلة عىل اآلثار اإليجابية للحروب تأثري الحرب  حال تم توظيف مخرجات الحرب بخطط ذكية إيجابية، ومن ضمن األم 

العاملية الثانية عىل املجتمع األمرييك ككل، حيث أدت الحرب إىل إنعاش االقتصاد األمرييك وساعدت عىل إخراجها من  
الكساد الكبري، كام أدت الحرب إىل زيادة الوطنية والتضامن يف البالد، وساعدت إىل حد ما عىل تحفيز الواليات  

 تحدة لـمنح الحقوق املدنية لألمريكيني من أصول إفريقية. امل
وبالحديث عن الجانب اإليجايب من الحروب يأيت ِذكر العالِم واملؤرخ الربيطاين )إيان موريس( الذي تناول   

بتتبع تاريخ  (، والذي أشار فيه إىل أنه  119، ص  2015( )كحيل،  war! what is it good forهذا املوضوع يف كتابه )?
العنف عرب آالف السنني؛ سنجد هناك أدلة كافية تثبت أن الحرب وعىل الرغم من أهوالها فإنها قد تسهم يف جعل  
العامل أكرث أمنًا وثراًء؛ ويأيت بأدلة كثرية عىل ما يقوله يف هذا الكتاب ومام يقوله يف هذا املقام: )إن العربة من آخر  

سكري هي أن الطريق إلنهاء الحرب يأيت من خالل ضبطها والحد منها، وليس مبحاولة  عرشة آالف سنة من التاريخ الع
 (. 212، ص 2015، اليوسفي التخلص منها متاماً( )

للحرب يف سورية آثار وخيمة عىل جميع جوانب    نكا  (:آثار حالة الحرب عىل التعليم )سورية منوذًجا -2
 الحياة كافة ومن بينها ملف التعليم. 

بهدف قياس آثار الحرب    2017حيث قامت بدراسة ميدانية يف مارس عام    إلنقاذ الدولية:تقرير لجنة ا -أ
سنة يف سورية يحتاجون إىل املساعدة يف مجال    17و  5مليون طفل ما بني سن الـ    5.8عىل التعليم يف سورية، لتجد أن  

الفعل، هذا بجانب الكثري من األشخاص مليون طالب من األطفال واملراهقني قد تركوا املدارس ب  1.75التعليم. وحوايل  
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العاملني يف مجال التعليم قد تركوا املنظومة    150000الذين يواجهون خطر االنقطاع عن الدراسة، ووجدت أن أكرث من  
 التعليمية بالفعل، وثلث املدارس مهدومة ومحطمة وغري قابلة لالستخدام. 

ألف الجئ    800سوري من التعليم، من بينهم  حرمت الحرب نحو ثالثة ماليني طفل    :اليونيسف تقرير   -ب
مدرسة ُدمرت أو   7400مليار لرية سورية، من ضمنها   250يف دول الجوار، فيام قُدرت أرضار قطاع الرتبية بأكرث من  

النازحة، فيام تحول    1900خرجت عن الخدمة، وخالل سنوات الحرب استخدمت نحو   مدرسة كمراكز إليواء األرس 
 عسكرية لالستخدامات الحربية. بعضها إىل مقرات 

وأدى نزوح مئات اآلالف من الطالب إىل بعض املحافظات لتحمل مدارسها أعداداً تفوق طاقتها االستيعابية،   
 طالباً تستقبل نحو أربعني أو خمسني.  25فباتت بعض الصفوف املجهزة الستيعاب  

آالف    االقتصادي،  الوضع  وتدهور  النزوح  ظروف  أجربت  مراحل  كام  خالل  والتسول  العمل  عىل  الطالب 
الدراسة، ليتمكنوا من متابعة تعليمهم وإعالة عوائلهم املعدمة، مام أدى إىل تراجع مستواهم العلمي واملعريف، ليصبحوا  

 عرضة للرسوب املتكرر. 
املعلمني    خرس قطاع التعليم الحكومي خالل السنوات املاضية عرشات آالف املعلمني، وأقرت نقابة وقد  هذا؛   

للموت   تجنباً  نظامية  بطرٍق غري  اآلالف  سافر  فيام  املختلفة،  الحرب  نتيجة ظروف  معلم  ألف  نحو سبعني  باستقالة 
مسلسل فَصل املعلمني من وظائفهم    2011واملالحقة األمنية أو بحثاً عن مستقبٍل أفضل. وبدأت الحكومة مع نهاية العام  

لخدمة االحتياطية، وقد امتنع أغلب املطلوبني للخدمة عن الذهاب ملدارسهم ألسباب سياسية أو لرفضهم االلتحاق با
 خوفاً من اإليقاع بهم. 

 منوذج للتعليم البديل يف بيئة طوارئ الحرب يف الداخل السوري:  -3
التعليم يف الحرب   نهضت مؤسسة تعليم بال حدود )مداد(، وهي إحدى املؤسسات الرائدة يف خدمة ملف 

ريع تعليمية يف سعي حثيث منها نحو تاليف اآلثار الكبرية املرتتبة عىل امللف التعليمي يف سورية، أو  السورية، بعدة مشا
 عىل األقل التخفيف من آثاره املدمرة عىل املجتمع السوري. 

التعويضية عن أرضار الحرب مرشوع التعليم البديل أو املكثف للطالب املترسبني،    املشاريع الخدمية ومن تلكم  
 1والذي أنجز من قبل املؤسسة يف األعوام األخرية من الحرب السورية، والذي ميكن توصيفه عرب اإليجاز اآليت: 

واملعييش  بسببمقدمة:   - أ االقتصادي  االستقرار  عدم  ناحية  من  وتداعياته  السوري  الوضع  والتهجري  طول   
ميها عىل  وحصاءها وتقإ والنزوح املتكرر تسبب يف فجوات تعليمية لألطفال السوريني يف مختلف املناطق حتى يصعب 

مستوى وطني امنا ميكن عىل مستوى املجتمعات املحلية لحظ أثرها وحجم انتشارها وهو ما انعكس عىل مستوى الحلول  
 ول. الخاصة بها والكلف الكبرية لتبني هذه الحل

 مكان التنفيذ:  -ب
(: جدول يبني عدد املستفيدين وجغرافيا املناطق وتوصيف التدخل، والتي توزعت عليها  1الجدول رقم ) 

 أنشطة مؤسسة مداد التعليمية يف الداخل السوري 

 
 تم جمع البيانات يف الجدول أعاله باالعتامد عىل االتصال املبارش من قبل الباحث بإدارات تلكم املؤسسات التعليمية.  - 1
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 التوصيف  املنطقة املستهدفة 
 عدد الطالب 

الذي تم الوصول  
 له

 21500 تدخل شامل  دمشق ودرعاطق املحررة يف محافظات حلب وإدلب وريف ااملن 

 437 تدخل مركز  مخيامت شامل اعزاز ومدينة كفر تخاريم ومخيامتها 

 21937 إجاميل
افتتاح صفوف تعليمية تهدف إىل ترميم الفجوة التعليمية من أمية وتأخر  الهدف من املرشوع آلية العمل:   -ت

التعليمي وااللتحاق باملدرسة أو  تعليمي لألطفال يف املناطق السورية املترضرة   وملساعدة األطفال عىل ترميم الفاقد 
هذا   عمل  ما  وهذا  التاسع(  األسايس  التعليم  شهادة  )امتحان  الرئيسة  التوجيهية  االمتحانات  تقديم  عىل  مساعدتهم 

 الربنامج مبشاريعه املتعددة لتقدميه. 
( سنة ملستوى تعليمي  14( سنوات حتى عمر )8مر )وقد عمل املرشوع عىل االنتقال باألطفال املترسبني من ع 

أعىل ومتكينهم ليكونوا قادرين عىل االلتحاق باملستوى العمري والعلمي املناسب لهم ومساعدتهم عىل إكامل تعليمهم  
 ضمن مسارات التعليم الرسمي. 

 ( امتحان  آلية  اعتامد  تم  الطالب  ASERوقد  لتقييم  والحساب  العربية  اللغة  امتحان  ( يف  عبارة عن  وهو 
 لتحديد مستوى الطالب ومناسبته لربنامج محو األمية، ويتم فرز الطالب بحسب معيارين: 

 : العمر الزمني للمنقطع. األول
 : املستوى التحصييل الذي وصل إليه املنقطع. الثاين

ا للمواد  ( حصة أسبوعي 25والربنامج يغطي خمس حصص يومية ملدة خمسة أيام أسبوعيا بإجاميل حصص ) 
 الثالثة: 

الرياضيات( بشكل أسايس باإلضافة للغة اإلنكليزية وباملستويات األعىل مادة العلوم باإلضافة   -)اللغة العربية 
 لألنشطة الداعمة، وذلك عىل مستويني: 

 تم تدريسهم ما يوافق منهاج الصف األول والثاين.  املستوى األول:
 الثالث والرابع ابتدايئ. تم تدريسهم منهاج الصف  املستوى الثاين: 

املدرسية    بداية طريق عودة  األطفال ووضعهم يف  لدى  األمية  كان لرتميم مشكلة  العمل  املستوى من  هذا 
 وترميم فجواته العلمية العمرية. 

والستكامل هذا العمل عملت املؤسسة عىل املتابعة بالخطوات مبستوى أعىل، والتي تساعد الطالب عىل العودة   
 ملقاعد الدراسة لكن مبستوى منوذجي غري موسع: 
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سعى من خاللها عىل استكامل الفجوات التعليمية املوازية للصفوف املدرسية  توهي العمل معهم مبدة أطول   
العادي يف صفوف ضمن مراكز   الوقت  الزمني خالل فرتة أقرص من  لعمره  املقارب  للمستوى  الطالب  بحيث يعود 

 دراك وفق التايل: تعليمية خاصة بهم لالست 
ن للمستوى الثالث: بنتيجة التقييم النهايئ للطالب واملقاربة بني العمر الزمني والعمر العلمي  و الطالب املؤهل 

 . اً عام 14-13فإن الطالب يف مرحلة يفرتض أن تعادل الصف السادس ابتدايئ وهم باألعامر 
مل )تسعة أشهر( عىل ثالث مراحل كل مرحلة  فإنه من املمكن أن يلحقوا بربنامج مكثف خالل عام درايس كا

 ثالثة أشهر لتدارك ما فاتهم ويؤهلهم لالنتقال المتحان نهاية مرحلة التعليم األسايس: 

 يقدم لهم يف املرحلة األوىل منهاج الصف الخامس  •

 واملرحلة الثانية منهاج الصف السادس االبتدايئ  •

 ويف املرحلة الثالثة منهاج الصف السابع.  •
م(  2020/2021ىل أن ترمم يف برنامج صيفي إضايف الصف الثامن بحيث يلتحقوا بالعام الدرايس )وذلك ع 

 بالصف التاسع بشكل نظامي )املرحلة الصيفية والصف التاسع ممكن أن يكون مرحلة ثالثة للمرشوع(. 
ينفذ معهم برنامج مضغوط بحيث نجتاز صفني دراسيني   املمكن أن  يف عام  أما األعامر دون ذلك: فمن 

 درايس أو باإلمكان العمل بشكل أكرث تكثيفاً بحيث يقدم لهم كل ثالثة أشهر منهاج صف كامل مخترص. 
 منوذج للتعليم البديل يف بيئة طوارئ الحرب لالجئني السوريني يف تركيا والداخل السوري:  -4
  النزاعات، ويهدف مناطق  أحد برامج التعليم الخاص بالطالب املنقطعني عن الدراسة يف    مرشوع عقل  يعد 

املرشوع إىل إنتاج مناهج دراسية جديدة تخترص السنوات الدراسية من اثنتى عرشة سنة إىل أربع سنوات دون املساس  
بالقيمة التعليمية، بحيث يصبح الطالب بعد االنتهاء من هذا الربنامج قادراً عىل الحصول عىل شهادة الثانوية العامة،  

متساوياً   وبذلك السنوات    يصبح  بعض  إعادة  إىل  يضطر  أن  دون  التقليدي  التعليمي  بالنظام  امللتحقني  أقرانه  مع 
 2الدراسية. 
 هذا، وتقسم املناهج يف هذا الربنامج التعوييض إىل ثالث مراحل حسب الجدول اآليت:  

 جدول يبني مستويات برنامج مرشوع عقل للطلبة املنقطعني عن التعليم  (:2الجدول رقم )
 التحصيل األكادميي  املدة الزمنية  املستوى 

 موازي للصف السادس االبتدايئ  شهرًا  11 املستوى األول 
 موازي للصف التاسع   شهرًا  11 املستوى الثاين  
 موازي للصف الثاين عرش )الثانوية العامة( شهرًا  22 املستوى الثالث  

 املختلفة ولعدة مستويات عىل قسمني هام: وأيضاً تم تأليف وثيقة منهاج للمواد العلمية 

 
 بإدارات تلكم املؤسسات التعليمية. تم جمع البيانات يف الجدول أعاله باالعتامد عىل االتصال املبارش من قبل الباحث  - 2
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سنوات    6السورية )ويتضمن هذا القسم ما يتعلق باملناهج حسب توزيع الصفوف يف املدارس    األول:القسم  
 سنوات ثانوي(، ويفصله الجدول اآليت:   3سنوات اعدادي،  3ابتدايئ، 

( وثيقة    ل(: جدو 3الجدول رقم  املواديبني مضامني  املدارس    منهاج  الصفوف يف  توزيع  العلمية حسب 
 السورية 

 املستوى     مادة الوثيقة
 الرابع  –الثالث  –الثاين   –األول  اللغة العربية  

 12حتى  4تشمل الصفوف من 
 الرابع  –الثالث  –الثاين   –األول  الرياضيات  

 حتى  4تشمل الصفوف من 
 الرابع  –الثالث  –الثاين   –األول  التاريخ  

 حتى  4تشمل الصفوف من 
 الثاين   –األول  2  ،1العلوم 

 8اىل  4ويشمل الصفوف من 
 الرابع   –الثالث  الفيزياء  

   12اىل  9الصفوف ويشمل 
 الرابع   –الثالث  الكيمياء  

 12اىل  9الصفوف ويشمل 
 الرابع   –الثالث  العلوم الحياتية  

 12اىل  9الصفوف ويشمل 
 الرابع   –الثالث   الجيولوجيا وعلوم األرض  

 12اىل  9الصفوف ويشمل 
 4  ابتدايئ،سنوات    4فهو )ما ما يتعلق باملناهج حسب توزيع الصفوف يف املدارس الرتكية  القسم الثاين: وأ

 التالية: الدراسية  وللموادوتم تأليف وثائق فقط للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية  ثانوي(سنوات  4 اعدادي،سنوات 
( املدارس    (:4الجدول رقم  الصفوف يف  توزيع  العلمية حسب  املواد  منهاج  وثيقة  يبني مضامني  جدول 

 الرتكية 
 املستوى  مادة الوثيقة 

 اللغة العربية  
 الثاين   –األول 

   8اىل 1 ويشمل الصفوف من

 الرياضيات  
 األول والثاين  

 8اىل  1ويشمل الصفوف من 
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 العلوم الحياتية  
 الثاين   –األول 

 8اىل  1ويشمل الصفوف من 

 العلوم االجتامعية  
 الثاين  

 8اىل  4ويشمل الصفوف من 
(، وتم افتتاح عدد من املدارس 2018( اىل نهاية العام ) 2015العمل باملرشوع من عام )  تم  املرشوع: مناذج   

 وهي:
 جدول يبني املدارس التي تم افتتاحها  (:5الجدول رقم )

عدد الطالب   موقع املدرسة اسم املدرسة العدد 
 املستفيدين 

 طالب  250 كلس  –تركيا  مدرسة السلطان عبد الحميد خان  1
 طالب  200 كلس  –تركيا  أيب أيوب األنصاري مدرسة  2
 طالب 150 دابق  –حلب   –سوريا  مدرسة عقل دابق  3
 طالب  150 األتارب   –حلب   –سوريا  مدرسة عقل األتارب   4
 طالب   130  كفرناها   –حلب   –سوريا  مدرسة عقل كفرناها   5
 طالب  120 عندان   –حلب   –سوريا  مدرسة عقل عندان   6

 طالب  1000  املستفيدين  مجموع الطالب
)  يفتخرج   الثانوية  بتخصصات  12املرحلة  تركيا  يف  الجامعية  دراستهم  يكملون  معظمهم  وطالبة  طالب   )

مختلفة، أما بقية الطلبة يف املراحل املختلفة فقد تم دمجهم يف املدارس حسب املستوى الذي انتهوا منه يف مدارس 
 دية.  املؤسسة الراعية ملرشوع، وهم ويتابعون اآلن دراستهم يف املدارس االعتيا

تم االستفادة من املناهج املؤلفة يف املرشوع والتي تناسب الربنامج التعليمي يف تركيا من قبل وزارة الرتبية 
والتعليم الرتكية، وذلك لرتميم الضعف عند الطالب السوريني الذين تم دمجهم يف املدارس الرتكية، ومل يستطع الباحث  

لذلك مل يقدم الباحث إحصاءات لعدد    فيها،ا أو ما يزالون يدرسون  تعقب الطالب يف املؤسسات التي يدرسوا فيه 
 املرشوع. املستفيدين من تنفيذ 

 يف بيئة طوارئ األوبئة )سورية منوذجاً(العملية التعليمية  -خامساً 
التعليم: -1 األوبئة ومستقبل  أي    سياسة  بناء  لبنات  أهم  أحد  والعايل  الجامعي  قبل  ما  بشقيه  التعليم  يُعد 

 مجتمع، وركيزة أساسية ألية دولة مهام كان مستوى تطورها أو تأخرها الحضاري. 
ومنذ بداية هذا الشكل من التعليم الكمي يف بدايات الحضارة اإلنسانية، حيث يجتمع عدد من األفراد مبكان   

ا، كانت دوًما ما تظهر مشكلة تربك هذا الشكل من التعليم وتضطرّه إىل التوقف أحيانًا كثرية،  واحد لتلقيهم علاًم م
وذلك عند بداية انتشار أي مرض وبايئ يستغل هذه التجمعات لتكون مرتًعا خصبا لتغلغله باملجتمع بشتى طبقاته، حيث  
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كائن املؤذي إىل عائلته ومحيطه بالخارج. ولنا يف  ينتقل من أحد األفراد إىل مجموعة املتعلمني لينقل كل منهم هذا ال
 اإلنفلونزا املوسمية خري مثال عىل ذلك االنتشار بني العائالت التي لديها أطفال يف املدارس.

(، تكررت هذه الظاهرة، ولكن مع تطور علوم األوبئة واملجتمع  19-ومع بداية انتشار فريوس كورونا )كوفيد 
استطاع العلامء تحييد طريقة انتشار هذا الفريوس عرب مراكز التعليم قبل أن يتمكن من  وانتشار الوعي بني الناس  

استغاللها لصالحه، فرأينا كيف تم إغالق املدارس يف الصني أواخر شهر يناير، وتبعتها اليابان بذات القرار يف الثاين  
اكزها التعليمية حتى وصل عدد الطالب  من شهر مارس )أذار(، ثم توالت أغلب الدول يف تعميم ذات القرار عىل مر

املتأثرين بذلك كام تذكر صفحة األمم املتحدة املتخصصة يف هذا الشأن إىل ما يقارب املليار ونصف طالب حتى هذه  
 (. 2020( من أعداد الطالب حول العامل )يوسف، %80اللحظة ما ميثل أكرث من )

العاملي عن سابقاتها، أن التطور التقني قد انتقل بالبرشية    غري أن ما مييز هذه املوجة من االرتباك التعليمي 
طيلة التاريخ، فاألجهزة الذكية والشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( تكاد تكون يف كل بيت    إىل مكان جديد مل يكن موجوداً 

التعليمية أن تُنش ئ أقساًما خاصة  وشارع بأسعار تقارب الرمزية يف أغلب دول العامل، مام سمح للعديد من املراكز 
للتعليم عن بعد بشتى العلوم، وافُتِتح عدد من الجامعات التي تعتمد بشكل شبه كيل عىل االنرتنت يف إيصال مناهجها  

 للطالب. 
)كوفيد  -2 والتعليم: 19-جائحة  )كوفيد  (  جائحة  بداية  للمدارس 19-منذ  توقف  من  ذلك  عن  نتج  وما   ،)

أوقف التعليم   أحدهميمي يف طريقة التعامل مع هذا املوقف إىل فريقني:  والجامعات حول العامل، انقسم القطاع التعل
لديه بنية تحتية أفضل يف تقنية    وفريق آخربشكل كامل مؤقت وطارئ حتى تتضح الصورة ملا ستؤول عليه األمور،  

 املعلومات والحوسبة السحابية، استطاع أن يتحول بشكل سلس ومبارشة إىل التعليم اإللكرتوين. 
فرأينا جامعات عدة يف الصني كجامعة دوك كوشان، وجامعة نيويورك شنغهاي وغريها الكثري، انتقلوا إىل   

مو  كفيديوهات  املحارضات  إعطاء  عن طريق  الواجبات  التعليم  وإرسال  الجامعة،  مواقع  عىل  تخصص  كل  إىل  جهة 
املخصصة حرصاً  الجامعة واإلمييالت  الطالب عىل موقع  كوريا  وتسليمها عن طريق حسابات  أيًضا يف  ذلك  . ونرى 

ي  الجنوبية كام حصل مثاًل يف جامعة يونس وجامعة كوكمني. وكام طُّبق أيضا يف جامعة بولونيا يف إيطاليا وكلية ترنت 
 العريقة يف العاصمة األيرلندية دبلن. 

ومل يقترص األمر عىل التعليم العايل، فحتى التعليم األسايس يف دول كثرية حول العامل تحول بشكل جزيئ   
[ بالرغم من  12]طهران  [، وهانوي عاصمة فيتنام، وحتى يف  11]الجنوبية  إىل التعليم اإللكرتوين، كام شهدت كوريا  

 وا بإرسال واجباتهم واستقبال دروسهم عن طريق »الواتس آب«! ؤ قنية يف إيران، إال أن الطالب بدضعف اإلمكانات الت
للمعارضة    التابعة  املناطق  رسيًعا يف  تحواًل  فرأينا  التعليم،  وزارات  فعل  ردود  اختلفت  العريب،  عاملنا  ويف 

الجامعات، وكذ لك يف األردن، واإلمارات، والبحرين. يف  السورية إىل تعليم املنصات اإللكرتوين، سواء للمدارس أو 
حني وعدت دول أخرى كفلسطني والكويت بتقديم الحصص الدراسية عرب الشبكة العنكبوتية بأرسع وقت حني يتم  

 االنتهاء من تجهيز املواد التعليمية. 
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تد أثره عىل املستقبل  إننا نشهد يف ظل هذه الكارثة الصحية التي تواجه جنسنا البرشي، تحواًل تعليمًيا هاًما سيم 
أمرًا مألوفًا    قوياً   البرشي بشكل رسيع ومؤثر، حيث تشكل هذه األزمة دافعاً  التعليم اإللكرتوين ونرشه وجعله  لدعم 

 متقباًل وإيصال قدر فوائده التي تظهر يف الجانب الثقايف، واالقتصادي، واالجتامعي، وحتى السيايس!  
 ( يف سورية )محافظة إدلب منوذجاً(19-جائحة )كوفيد التعليم ما قبل الجامعي يف أزمة  -5
قراًرا ينص عىل تعليق الدوام الرسمي    2020مارس )آذار(    23ة الرتبية يف إدلب يف  يبعد أن أصدرت مدير 

لجميع املدارس، بدأت فكرة التعليم عن بعد بواسطة األجهزة املحمولة وهي الوسيلة املتاحة للجميع بالقيام بالوسيط  
ل للعملية التعليمية، حيث يقوم املدرس بإرسال مقاطع فيديو تتضمن الدروس ومقاطع صوتية وصور املواد املقررة،  والبدي

التطور   تواكب  بطريقة  لكن  طفل  مليون  نصف  يقارب  ملا  التعليم  جودة  عىل  الحفاظ  يف  التفكري  يستدعي  األمر 
التجارب   نعرض  يأيت  وفيام  رصينة،  علمية  ومبعايري  السوريني  التكنولوجي  للطالب  اإللكرتوين  التعليم  يف  املنجزة 

 (: 2020)صهيون،  
التعليمي: )  مرشوع الجهاز اللوحي - أ قامت جهات مهتمة بالتعليم السوري بإصدار جهاز لوحي    التابليت( 

اإلعدادي،  والثالث  والثاين  األول  للصفوف:  املتوسطة  الدراسية  للمرحلة  السوريني  للطالب  الدرايس  املنهاج  يتضمن 
املرشوع بشكل    وعليه رشح املواد اآلتية: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واإلنجليزي، واللغة العربية، وقد تم إنجاز هذا

 كامل وهو جاهز عىل الجهاز اللوحي )التابلت(. 
وقد تم تصميم هذا الربنامج بحيث يكون محاكاة إلكرتونية ألسلوب التدريس التقليدي، وتم اعتامد تقنية   

رشح الدرس بالصوت والصورة كام لو أن األستاذ الحقيقي يرشح الدرس بصوته ويكتب عىل اللوح مستخدًما وسائل  
ضاح، كام يستطيع الطالب مراجعة الدرس بالنقر عىل زر مراجعة الدرس، حيث تظهر له مجموعة من الصفحات  اإلي

 التي تحتوي رشح الدرس بالنص والصورة. 
وكام يف الصف الحقيقي حيث يخترب األستاذ مدى فهم الطالب للدرس بإعطاء تدريبات يقوم الطالب بحلها،   

تدريبات لكل درس والتي يقيس الطالب من خاللها مدى فهمه للدرس، ولكل كتاب  كذلك يقدم الربنامج مجموعة من ال
اختبار عام كام لو أنه ورقة اختبار نهاية العام، حيث يقوم الربنامج بطرح مجموعة من التدريبات ويقوم الطالب  

دة اللغة اإلنجليزية صمم قاموس  بحلها بشكل تفاعيل، ومع نهاية االختبار يقدم الربنامج نتيجته مبارشة كنسبة مئوية، وملا
 يرتجم املفردات الجديدة التي تعلمها الطالب يف الكتاب. 

الربنامج:   -ب استخدام  املرحلة  كيفية  الدراسية:  املرحلة  حسب  الرئيسة  الشاشة  يف  املنهاج  تقسيم  تم  لقد 
القسم األديب ولكل مرحلة تم عرض   االبتدائية، واملرحلة اإلعدادية، واملرحلة الثانوية القسم العلمي واملرحلة الثانوية

صفوف املرحلة، ويختار الطالب الصف فتظهر له شاشة يظهر فيها كتب هذا الصف، وأيضاً يختار الطالب الكتاب الذي  
 يرغب بدراسته: فتظهر له األزرار اآلتية: 

رقم الصفحة  تصفح الكتاب: حيث يقوم الطالب بتصفح الكتاب بالتنقل ما بني صفحاته، كام يستطيع إدخال   •
 والنقر عىل زر اذهب لالنتقال الرسيع إىل الصفحة املطلوبة. 
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رشح الكتاب: تظهر وحدات الكتاب وعند اختيار الوحدة تظهر دروس الوحدة، نختار أحد الدروس فتظهر   •
 لنا مجموعة من الفعاليات لهذا الدرس وهي كام يأيت:

o امج بعرض فيلم بالصوت والصورة يرشح  رشح الدرس التفاعيل: بالنقر عىل هذا الزر يقوم الربن
 الدرس، مع إمكانية التنقل ما بني فقرات الدرس. 

o   مراجعة الدرس: بالنقر عىل هذا الزر يقوم الربنامج بعرض رشح الدرس بالنص والصور عىل عدة
 صفحات، يقوم الطالب بالتنقل ما بينها بواسطة األزرار يف أسفل الشاشة. 

o  رب فيها مدى استيعاب الطالب للدرس. مجموعة مترينات لكل درس نخت 
o   املحاكاة: بعض الدروس يف املواد العلمية لها محاكاة علمية، حيث إنه وبالنقر عىل هذا الزر تظهر

 لنا شاشة تحتوي عىل املحاكاة العلمية ملفاهيم هذا الدرس. 

يئ، حيث يظهر له مجموعة  اختبارات عامة: بالنقر عىل هذا الزر يظهر للطالب يشء شبيه بورقة االمتحان النها  •
من األسئلة وعليه أن يقوم بحلها بشكل تفاعيل، ومع نهاية االختبار تظهر نتيجة االختبار مبارشة كنسبة مئوية، وهذه  
التقنية يجب أن يستفيد منها أولياء األمور يف اختبار مدى فهم أوالدهم يف املادة ككل، حيث يستطيع الطالب إعادة  

 ويف كل مرة تظهر له مجموعة مختلفة من األسئلة.  االختبار مرات عديدة

امللحق: لبعض الكتب ملحق مكون من مجموعة من الصفحات التي تقدم مخترصات للمفاهيم األساسية   •
 للامدة ويستطيع الطالب التنقل ما بني صفحات امللحق بواسطة األزرار يف أسفل الشاشة. 

 ملخص األعامل املنجزة يف هذا املرشوع: 

 درًسا.  362ساعة دراسية بالصوت والصورة ترشح  75أكرث من  •

 درس مبعدل مثانية إىل تسعة )ما بني تدريب واختبار(. 362لـ آالف تدريب واختبار  3أكرث من   •

 صورة.   177قاموس مصور ملادة تقانة املعلومات:   •

رث من ألف كلمة مرتجمة  قاموس مرتجم للمفردات الجديدة يف مادة اإلنجليزي لصفي السابع والثامن، أك •
 جديدة. 

 ورقة ترشح الدروس بالنص والصورة، مبعدل أربعة أوراق لكل درس.  1500أكرث من  •

 تدريبات بصيغة سؤال، وعىل الطالب إدخال الجواب.  •

 تدريبات بصيغة سؤال وخيارات متعددة.  •

 تدريبات بصيغة استخرج من النص.   •

 تدريبات سؤال وعرض الجواب.  •

 املنهاج السوري من الصف األول االبتدايئ وحتى الثالث الثانوي علمي وأديب. استعراض كامل كتب  •
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فيلاًم ترشح الدروس الهامة بالصوت والصورة والحركة بوسائل إيضاح   84أفالم تعليمية ثالثية األبعاد عدد   •
 متطورة. 

جود اإلنرتنت خالل تشغليه،  وختاماً ال بد من التنويه إىل أن هذا الربنامج التعليمي ال يحتاج الربنامج إىل و  
حيث تم تركيب كامل الربنامج بكامل مواده ومحتوياته عىل التابليت، فاملخيامت ومعظم مناطق الداخل السوري التي  

 سيتم فيها تسليم التابليت للطالب تعاين من انقطاع الكهرباء، فكيف بخدمات اإلنرتنت. 
 رية )محافظة حلب منوذجاً( ( يف سو 19-التعليم الجامعي يف أزمة جائحة )كوفيد  -ت

- تنشط يف املناطق التابعة للمعارضة السورية عدة مؤسسات تعليم عايل، وقد تكيفت مع أزمة جائحة )كوفيد 
(، وذلك من خالل اللجوء إىل طرق التعليم اإللكرتوين )عن بعد( تحاشياً ملخاطر تلكم الجائحة التي غزت العامل 19

 قاطبة. 
يوضح أسامء الجامعات التي تعمل يف املناطق التابعة للمعارضة السورية يف سورية وعدد  وفيام يأيت جدول  

طالبها والجغرافية التي تنترش عليها يف املناطق التابعة للمعارضة السورية، وطرق التعليم الجامعي التي اتبعتها يف  
 3(: 19-أزمة جائحة )كوفيد

الجامعات يف املناطق التابعة للمعارضة السورية وعدد طالبها وطرق  (: جدول يبني عدد  6جدول رقم )
 ( 19-تعليمها يف أزمة جائحة )كوفيد 

طرق التعليم الجامعي يف أزمة   عدد الطالب  أسامء الجامعات  تسلسل 
 ( 19-جائحة )كوفيد 

مدن   جامعة حلب   1 عدة  يف  متوزعة 
التابعة   املناطق  يف 
السورية  للمعارضة 
حوايل  طالبها    وعدد 

(4000 ) 

الزوم  برنامج  بعد عرب  التعليم عن 
أو تسجيل املحارضات صوتياً أو عرب 

 مقاطع الفيديو 

  (450مدينة جرابلس ) جامعة غازي عنتاب  2
 ( 120مدينة الباب )
 (80مدينة اعزاز )

 ( 100مدينة عفرين )
 

الزوم  برنامج  بعد عرب  التعليم عن 
أو تسجيل املحارضات صوتياً أو عرب 

 مقاطع الفيديو 

 
 تم جمع البيانات يف الجدول أعاله باالعتامد عىل االتصال املبارش من قبل الباحث بإدارات تلكم املؤسسات التعليمية.  - 3
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الزوم  (151مدينة الباب ) جامعة باشاك شاهري  3 برنامج  بعد عرب  التعليم عن 
أو تسجيل املحارضات صوتياً أو عرب 

 مقاطع الفيديو 
الزوم  طالب (800) جامعة الشام العاملية  4 برنامج  بعد عرب  التعليم عن 

أو تسجيل املحارضات صوتياً أو عرب 
 مقاطع الفيديو 

للعلوم   5 الدولية  الجامعة 
 اإلنسانية

الزوم  (700مدينة اعزاز ) برنامج  بعد عرب  التعليم عن 
أو تسجيل املحارضات صوتياً أو عرب 

 مقاطع الفيديو 
طالب يف مدينة    (175) جامعة آرام  6

  ( طالب 250عفرين مع )
 منطقة عقربات 

الزوم  برنامج  بعد عرب  التعليم عن 
و عرب أو تسجيل املحارضات صوتياً أ 

 مقاطع الفيديو 
الزوم  (160مدينة جرابلس ) جامعة الزهراء  7 برنامج  بعد عرب  التعليم عن 

أو تسجيل املحارضات صوتياً أو عرب 
 مقاطع الفيديو 

 يف بيئة الطوارئ العملية التعليمية  تصورات توظيفية مقرتحة آلليات تفعيل منظومة   -سادساً 
والكوارث الطبيعية، ليس فقط بسبب الخسائر املادية والبرشية التي تحدث  يفزع العامل عند وقوع الحروب   

لحظة وقوعها، بل بسبب حالة الطوارئ التي تدخل فيها وتزيد من أثقال املسؤولية عليها حتى تتخطى عواقب هذه  
ة التعليمية دون  االضطرابات، ومن بينها النزاعات السياسية التي تحرم الطالب من العيش يف جو درايس مالئم للحيا 

 أي هواجس أو انقطاع أو تأخري.
يف السنوات األخرية، وخاصة بعد الحروب املرعبة املزمنة التي شهدتها الدول العربية حيث عانت العديد من   

تلكم الدول وجاراتها من الدول أيضاً بسبب حاالت اللجوء الصادمة والحادة من حاالت تأخر افتتاح املوسم الدرايس  
 حتى إلغائه أو زج األطفال يف بيئات تعليم غري فاعلة يف مدارس مستقلة أو مع طالب البلدان املستضيفة لالجئني. أو 

أصبح   إذ  املتواصلة،  الرصاعات  والهجرة هربًا من  الدراسة  الطالب ترك  بعض  أخرى، اضطر  أوضاع  ويف 
اسية تبقى املدرسة والجامعة غاية بعيدة املنال يف  الطالب أشخاًصا نازحني داخليًا أو الجئني، ونتيجة لهذه الظروف الق

 ( من املساعدات اإلنسانية. %2نظرهم، خاصة أن ملف دعم التعليم األممي يوفر الدعم أقل من )
وهنا ال بد من تأكيد أنه ينبغي عىل أنظمة التعليم االستعداد دوماً من خالل التوقعات الدامئة لالحتامالت  

 ت الكفيلة بالتغلب عىل تلك األزمات مع طرح البدائل املرنة والعملية يف ذات الوقت. ووضع السيناريوها أاألسو 
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وأن عملية رسم سيناريوهات إدارة األزمة هي عملية ديناميكية، وهذه العملية ال ميكن أن تتم وفق قوالب   
لدى إدارة األزمات، ويجب أن  جامدة غري قابلة للتغيري، بل أن هذه السيناريوهات يجب أن ترتكز إىل الفكر اإلبداعي  

 تتضمن أساليب وأدوات ابتكارية جديدة يف مواجهة األزمة وإداراتها بنجاح. 
ولضامن نجاح أي نظام تربوي يف إدارة أزماته البد من توفر متطلبات نجاح إدارة األزمات واملتمثلة يف   

تمر، وتفويض السلطة، وتبسيط اإلجراءات وتسهيلها، االستعداد الدائم ملواجهة األزمات، والتنسيق الفعال، والتواجد املس
 ووجود غرفة عمليات إلدارة األزمات، باإلضافة إلدراك أهمية الوقت، وكذلك إخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية العلمية. 

( حيث كانت بعض الدول تحاول  19-وفيام يخص ما عاشته األنظمة التعليمية يف بداية مخاطر جائحة )كوفيد 
هل الخطر أو إنكاره إال أنه يف نهاية املطاف رضخت كل الدول التي وصلها الخطر لتعطيل العملية التعليمية يف  تجا

كافة مؤسساتها مام فتح املجال لطرح كثري من التساؤالت التي دارت يف النقاشات الصامتة أحياناً واملعلنة يف كثري  
 من األحيان. 

(، دعت كل األنظمة التعليمية  19-ب املستعرة، واملتسببة بها جائحة )كوفيدوعليه فإن األزمات الناتجة عن الحرو  
للتوجه مبارشة لرسم سياسات جديدة، واتخاذ قرارات فاعلة، ووضع خطط كفيلة بالتعامل مع أية أزمة مستقبالً، كام  

ال  التعليمية  املؤسسات  الطوارئ  هذه  أياً   ذتخاوجهت  األزمات  مع  للتعامل  الالزمة  ونوعها،    التدابري  مصدرها،  كان 
 وخطورتها. 

وميكن أن نقدم من خالل مراجعات عميقة ودقيقة ملجمل الخطط واملبادرات التي نهضت بها عدة جهات  
دولية أو محلية للتعامل من الطوارئ التي عطلت مسار العملية التعليمية التقليدية، إىل محاولة السيطرة عىل األزمات  

التقليل من مخاطر تلكم النوازل الطارئة    اآلتية رجاءبديلة إىل أهمية توظيف الخطوات  وتفعيل ملف التعليم عرب سبل  
 عىل تباين ماهيتها: 

رضورة إنشاء وحدات إدارية مستقلة إلدارة األزمات يف اإلدارات الرتبوية والتعليمية العليا بحيث تكون   -1
 مسؤولة بشكل مبارش عن عالج األزمات املحتملة. 

جيداً يف مجال األزمات وطرق التعامل معها    ومدربني ألزمات من موظفني متخصصني  تكوين فرق إدارة ا -2
 يف أي وقت ملواجهة األزمات.  بحيث يكون الفريق جاهزاً 

نظم معلومات خاص باألزمة   وتصميمتوفري اإلمكانيات الفنية والتنظيمية التي تشمل التخطيط للطوارئ   -3
 وتصميم غرفة طوارئ خاصة إلدارة األزمات داخل كل مؤسسة تعليمية. 

تلكم الطوارئ ثم تطبيق    ة محاولة وضع تصورات وسيناريوهات وخطط تتنبأ بحدوث أزمات ومحاولة محاكا -4
  ة طفال وصوالً للجامعة ملواجهبرياض األ  اً اإلجراءات العملية، رجاء قياس وبحث مدى استعداد املؤسسات التعليمية بدء

 األزمات املستقبلية. 
التي تعرضت ألزمات  تلك  خاصة    ها،ومامرسات  هااالستفادة من تجارب مؤسسات التعليم األجنبية وخطط  -5

 سابقة وعايشت السيناريوهات ذاتها. 
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منها حتى    علموالتتطوير برامج خاصة لتقييم آثار األزمات بعد انتهائها، واالستفادة من األخطاء السابقة   -6
 ال تتكرر يف املستقبل. 

إىل   -7 التعرف  يف  واملساعدة  والتعليمية،  الرتبوية  العملية  عىل  القامئني  لدى  األزمات  إدارة  ثقافة  نرش 
 سيناريوهات الوضع األفضل، وسيناريوهات الوضع األسوأ. 

 لتعليمية وخارجها. التحقق من املعلومات الصحيحة وتجنب انتشار الشائعات عن األزمة داخل املؤسسات ا  -8
توجيه الطلبة وهيئات العاملني يف مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي والجامعي نحو ما يجب عمله، واملكان   -9

العمل   الوقاية من األرضار يف حال كانت األزمة طبيعية، ومحاولة املحافظة عىل سري  إليه من أجل  للجوء  املناسب 
 ات. الطبيعي قدر اإلمكان يف أثناء وقوع األزم

إقامة ورش عمل للعاملني حول تعزيز الدعم النفس والرتبوي للطلبة يف وقت األزمات، وذلك للتواصل    -10
مع الطلبة الذين يُعدون الفئة األكرث ترضراً من ظروف األزمة الراهنة وتداعياتها عىل تحصيلهم العلمي واستقرارهم  

منها، وإعادة تربيتهم تربية نفسية صحيحة بالتعاون مع  النفس، والعمل عىل تخفيف األرضار النفسية التي يعانون  
 املدرسة واألهل واملجتمع. 

 االتجاه نحو التعليم اإللكرتوين بكل سياقاته بوصفه الحل األكرث أمناً يف بيئات الطوارئ املختلفة.  -11
 توفري القدرة العلمية عىل استقراء وتنبؤ مصادر التهديد الواقعة واملحتملة.   -12
 مثل للموارد واإلمكانات املتاحة للحد من آثار األزمات. االستثامر األ   -13

 ثالثاً: نتائج البحث وتوصياته 
 خلص البحث إىل جملة من النتائج والتوصيات يُجمل أهمها فيام يأيت: 

 قدم تعريفاً موجزاً بأهمية العملية التعليمية يف املنظومة الدولية العاملية.  - أ
 عاملياً وتوصيفها. أوضح مفهوم حاالت الطوارئ  -ب
 املجتمعات.  ةعرف بجدوى عمليات التعليم يف بيئة الطوارئ ورضوراتها املصريية عىل نهض -ت
وفََّر عرضاً تاريخياً لواقع العملية التعليمية يف بيئة طوارئ الحرب واألوبئة يف إحدى أخطر مناطق العامل   -ث

 وأشدها تعقيداً. 
الحر - ج طوارئ  بيئة  يف  التعليمية  بالعملية  الجامعي  عرف  قبل  ما  التعليم  مرحلتي  يف  وذلك  واألوبئة،  ب 

 والجامعي. 
الطوارئ عرب تأصيل   - ح بيئة  التعليمية يف  العملية  بتفعيل منظومة  لحلول وآليات تنهض  م تصوراً مقرتحاً  قدَّ

 وتوظيف مخرجات التجارب التي تم عرضها وتوثيقها. 
اً يف أثناء وضع الخطط االفرتاضية الوقائية  يويص الباحث بأهمية توظيف مناذج البحث ونتائج البحث أيض - خ

 للتعامل مع اآلثار السلبية التي تخلفها الظروف الطارئة عىل املؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية والجامعية.  
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 رابعاً: مصادر البحث ومراجعه 
 املصادر واملراجع باللغة العربية:  -1
، اطّلعت عليه بتاريخ  الوطن العريب وتقييد حقوق اإلنسانحالة الطوارئ يف  (:  2018أبو صوي، محمود ) ▪

 . بترّصف. 7. صفحة: 19-2-2018
▪ ( أحمد  إبراهيم  عاملي(:  2001أحمد،  منظور  التعليمية:  األزمة  للكمبيوتر  إدارة  العلمي  املكتب    والنرش ، 

 ، االسكندرية. والتوزيع
▪ ( أحمد  إبراهيم  التعليمية(:  2002أحمد،  األزمة  عإدارة  منظور  والنرش  ،  للكمبيوتر  العلمي  املكتب  املي، 

 والتوزيع، اإلسكندرية. 
، رسالة ماجستري،  مدى جاهزية إدارات األمن والسالمة ملواجهة األزمات والكوارث(:  2008آل الشيخ، بدر ) ▪

 غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. 
سيك ويس آن ورانا م متيم ومايكل أ. سوركس وإدوارد برنارد، روبرت، وفيليب يس أبرامي ويوجني بوروخوف ▪

، مجلة البحوث الرتبوية، لثالثة أنواع من العالجات التفاعلية يف التعليم عن بعد   تحليل تلوي(:  2009كليمنت بيثيل )
 .  89، الصفحة: 33العدد 

الكتاب األكادميي، جامعة  مركز    ،: إدارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعليم العايل(2015بوزيان، راضية ) ▪
 الطارف، الجزائر. 

(، مساعدة COVID-19إرشادات حول انقطاع الدراسة املتعلقة بفريوس كورونا )(:  2020بريتون، وجون )   ▪
 ( عدد شهر آذار.  20، (IFAPالطالب الفيدرالية، معلومات ملتخصيص املساعدة املالية )

التحديات الرئيسية ملؤسسات التعليم العايل يف  : (2020)أولو، دانييال، وماريا دا كونسيساو ريجو  بيكسوتو ▪
  املحرران:(، دراسة دور الجامعات الريادية يف التنمية اإلقليمية،  القرن الحادي والعرشين: الرتكيز عىل ريادة األعامل

   IGI Global  ،.1–23تو )هرييش ، بنسلفانيا: ، وميغيل توريس بريAurora AC Teixeiraآنا دياس دانيال، 
 . 2018-2- 19، اطّلع عليه بتاريخ Aljazeera صالحيات استثنائية(،الطوارئ: ) حالة  ▪
الواقع والطموح ▪ التعليم بني  بتاريخ  2020)  الحق يف  اطّلع عليه  الفلسطينية،  واألنباء  املعلومات  (: وكالة 

23 /7 /2020 . 
، مجلة البحوث الرتبوية والنفسية،  التجديدات الرتبوية يف العملية التعليمية(:  2020خطاب، أركان سعيد )  ▪

 . 122، صفحة 66، العدد  17جامعة بغداد، املجلد 
 . 4. صفحة: 2018-2- 19، اطّلع عليه بتاريخ repository إدارة الطوارئ، الدويك، عبد الغفار: ▪
 الطبعة األوىل، إربد، األردن.  الحديث،عامل الكتب  ،االزمات: إدارة (2009سعيد، سامل ) ▪
▪ ( محيميد  هاشم  حمزة  )2018السلطاين،  التدريس(:  عليه  www.uobabylon.edu.iq(،  مفهوم  اطّلع   ،

 . 2018/ 29/3بتاريخ: 
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(، اطّلع 4-17، )www.uobabylon.edu.iq،  مفهوم التدريس(:  2011وهاشم، حمزة )  محيميد،السلطاين،   ▪
 . 2018/ 3/ 29عليه بتاريخ  
▪ ( عام  السياح  عىل  العامل  مناطق  أخطر  من  للمزيد:  2017سوريا   :)

es/185484#ixzz6T1LwVmgYhttps://enabbaladi.net/archiv . 
 ، البيان للطباعة والنرش، القاهرة. إدارة األزمات الوسيلة للبقاء(: 1998رشيف، منى صالح الدين ) ▪
،  األمنيةللعلوم    العربية ، جامعة نایف  اآلليات-املراحل-األسس  إدارة األزمات:(:  2020الشعالن، فهد أحمد ) ▪

 . الرياض
(: العملية الرتبوية وتفاعل عنارصها وفق املقاربة بالكفايات، مجلة جامعة  2014الشيخ بوهني، نرصالدين )  ▪

 .  357-358، 365-366القدس املفتوحة، العدد الثالث والثالثون، صفحة  
 .ةالسورية. سوري، محافظة إدلب تجارب التعليم اإللكرتوين للسوريني(:  2020صهيون، بسام ) ▪
، دار الجامعـة الجديدة للنرش،  اإلدارة املدرسـية ومتطلبـات العصـر(:  2007مـد حسـنني )العجمـي، مح ▪

 اإلسـكندرية. 
▪ ( تيسري  الله،  وعبد  رجاء،  أثناء (:  2005العسييل  املفتوحة  القدس  منها جامعة  تعاين  التي  األزمات  قلق 

 ، غزة، فلسطني. 5:، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العددانتفاضة األقىص
موقع نون بوست، اطّلع    التعليم وقت الحرب.. كيف ميكن املحافظة عىل أولوية الدراسة؟،علوان، نور:   ▪

 . 2. صفحة: 2020-7- 23عليه بتاريخ  
إدارة األزمات يف مؤسسات التعليم العايل بقطاع غزة دراسة تطبيقية عىل  (:  2008عودة، رهام ) ▪ واقع 

 ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. فلسطني.   ، رسالةالجامعة اإلسالمية
منهل الثقافة الرتبوية، اطّلع عليه بتاريخ:    إدارة األزمات )األزمة التعليمية(،:  (2020)الغامدي، سعّيد عيل   ▪

 . 7، صفحة: 17/7/2020
، يناير. القاهرة،  40957عدد  ،  123، جريدة األهرام، السنة  أزمة اإلدارة التعليمية(:  1999الخالق )  فاروق، عبد  ▪

 مرص. 
أمنوذج مقرتح لتطوير إدارة األزمات يف مدارس التعليم ما قبل الجامعي يف ضوء  (: 2015)  كحيل، أمل ▪

 رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، سورية. ،الفكر اإلداري املعارص
؟، نيويورك،  لبحث عام إذا ومتى وكيفالتعلم عرب اإلنرتنت: ما الذي يخربنا به ا(:  2014كورييا، وليونيدا ) ▪

 روتليدج. 
تأليف أربعة تحليالت حالة للتعليم    الهشاشة؛فهم دور التعليم يف  (:  2011لني ديفيز ودينيس بنرتوفاتو )  ▪
 ، املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي، واشنطن. والهشاشة
 ردن. ، األ 50-20، مجلة املنهل، صفحة  علم التاريخ (: مفاتيح 2012محاسيس، نجاة ) ▪

https://enabbaladi.net/archives/185484#ixzz6T1LwVmgY
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 . 29-3-2018، اطّلع عليه بتاريخ www.abahe.co.uk: مفهوم التعليم ▪
املامرسات السلوكية ملديري املدارس يف التعامل مع األزمات داخل  (:  2020املهدي، سوزان، وهيبة، حسام ) ▪

 . 221-143، 4، مجلد26عدد -، مجلة كلية الرتبية وعلم النفس، املدرسة
 ، 25سنوي  ، ربع  قياس النجاح: اسرتاتيجيات التقييم للتعليم عن بعد (:  2002، باربرا )ولويك  مايك،مور،   ▪

 .  26-  20: الصفحات: 1
إدارة األزمات" األزمـة بـني الوقايـة منهـا والسـيطرة   مهـارات(:  1996هـالل، محمـد عبـد الغنـي حسـن ) ▪

 والتنمية، القاهرة، مرص. ، مرص الجديدة: مركز تطوير األداء 3. طعليها
تعلمناه من:  وايز، جيزنري:   ▪ إفريقيا(،Going Onlineما  الجامعات يف جنوب  تشغيل  إيقاف  )أثناء   ، 

PhilOnEdTech  ،15 ( 2020مارس  .) 
، منقول بترصف عن موقع ساسه، تم االطالع عليه  سياسة األوبئة ومستقبل التعليم(:  2020يوسف، ميان ) ▪

 . 2020/ 23/7بتاريخ: 
تصور مقرتح إلدارة األزمات يف مدارس التعليم الثانوي العام يف الجمهورية  (:  2015اليوسفي، رنيم ) ▪

 ، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، سورية.العربية السورية يف ضوء بعض التجارب العاملية
 املصادر واملراجع باللغات األجنبية: -2

▪ "Features of the Educational Process", www.nubip.edu.ua, Retrieved 5-10-2018. Edited . 
▪ "Six Key elements of quality", www.norad.no/en/front/thematic-areas, Retrieved 5-10-

2018. Edited . 
▪  “ Coronavirus and Great Great-Learning Experiment،” Chronicle of Higher Education   ،

March 10 ،2020 . 
▪ Features of the Educational Process, www.nubip.edu.ua, Retrieved 5-10-2018. Edited . 
▪ Milton Cujes (30-11-201) WHAT ARE THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF 

EDUCATION TODAY?  ،www.info.trinity.nsw.edu.au, Retrieved 5-10-2018. Edited. 
▪ Milton Cujes (30-11-2015), "WHAT ARE THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF 

EDUCATION TODAY?" ،www.info.trinity.nsw.edu.au, Retrieved 5-10-2018. Edited. 
▪ Robert M. Branch و     Tonia A. Dousay“ ،Survey of Models Design Models  ،Association  ،

Communications and Technology (AECT) ،2015  . 
▪ Six Key elements of quality,) www.norad.no/en/front/thematic-areas, Retrieved 5-10-

2018. Edited . 
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 مدى استجابة املجتمع الدويل ملبدأ الحامية الدولية 
   لتعليم األطفال السوريني خالل النزاع 

 
 
 

 طارق السيد  
ماجستري يف دراسات الرشق األوسط وحقوق  

 اإلنسان، جامعة لوند، السويد
 

 
 
 

 
 ملخص

األطفال أثناء النزاع السوري املسلح منذ  يتناول هذا البحث بشكل نقدي الحامية الدولية لتعليم  
. ويحدد األسباب الكامنة وراء فشل املجتمع الدويل يف توفري الحامية الالزمة وآثارها عىل تعليم  2011عام  

األطفال السوريني. ويحلل الحامية القانونية املتاحة لتعليم األطفال يف حاالت النزاع املسلح وفقا للقانون  
ييم تردد املجتمع الدويل يف التدخل اإلنساين مبوجب مبدأ مسؤولية الحامية، اعتمد  الدويل. من أجل تق

الواقعية  ونظريات  النيص  التحلييل  املنهج  استخدام  خالل  من  التفسريي  التحليل  أسلوب  البحث  هذا 
انتهاك حق األطفال   تم  املستمر،  السوري  النزاع  الثامين من  السنوات  باإلجامل، خالل  يف  والليربالية. 

التعليم يف جميع أنحاء سوريا وخرج املاليني من املدارس والعديد منهم معرضون بشكل كبري للترسب.  
وخلص البحث إىل أن استخدام حق النقض يف مجلس األمن واالعتبارات السياسية واالقتصادية للقوى  

 العظمى قد تفوق عىل الحامية القانونية للتعليم.
 املسلحة؛ األطفال؛ حامية التعليم؛ سوريا؛ املجتمع الدويل : النزاعات الكلامت املفتاحية
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ULUSLARARASI TOPLUM, ÇATIŞMA SIRASINDA SURİYELİ 

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ULUSLARARASI HİMAYE İLKESİNE NE 

ÖLÇÜDE TEPKİ VERDİ? 

Özet: 

Bu makale, 2011’den beri Suriye’deki silahlı çatışması sırasında 

çocukların eğitimine yönelik uluslararası koruma konusunu eleştirel bir şekilde 

incelemekte, uluslararası toplumun gerekli korumayı sağlamadaki 

başarısızlığının ardındaki nedenleri ve bunların Suriyeli çocukların eğitimi 

üzerindeki sonuçlarını ele almakta ve uluslararası hukuka uygun olarak silahlı 

çatışma durumlarında çocukların eğitimi için mevcut yasal koruma konusunu 

analiz etmektedir. Bu araştırma, koruma sorumluluğu ilkesi gereğince 

uluslararası toplumun müdahale konusundaki tereddüdünü değerlendirmek 

üzere metinsel analitik yaklaşım ile realist ve liberal teorileri kullanarak 

yorumlayıcı analiz yöntemini benimsemiştir. Sonuç olarak,  sekiz yıldır devam 

eden Suriye’deki çatışma boyunca Suriye genelinde çocukların eğitim hakkı 

ihlal edilmiş ve milyonlarca kişi okulu bırakmıştır. Birçoğu da büyük oranda 

okulu bırakma riski altındadır. Araştırma, Güvenlik Konseyi’nde veto 

yetkisinin kullanımının ve büyük güçlerin siyasi ve ekonomik önceliklerinin, 

eğitimin yasal korumasından daha baskın olabileceği sonucuna varmıştır. 

 

 

Abstract: 

This research critically examines the international protection of children 

education during the Syrian armed conflict since 2011. It identifies the reasons 

behind the failure of the international community in providing the necessary 

protection and its impacts on the Syrian children education. It analyzes the legal 

protection available to children education in situations of armed conflict in 

accordance with the international law. In order to evaluate the reluctance of the 

international community humanitarian intervention under the principle of 

Responsibility to Protect, this research adopted the explanatory analytical approach 

through using the textual analysis method and the realism and liberalism theories. 

Altogether, during the eight years of the ongoing Syrian conflict, children right to 

education have been violated throughout Syria and millions have been out of schools 

and many are at high risk to dropout. The research concludes that the vetoes in the 

Security Council and political and economic considerations among the superpowers 

have overcome the legal protection. 

Key Words: Armed Conflicts; Children, Education protection; Syria; 

International community   
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 محتوى البحث 
يف   فصول.  خمسة  من  البحث  هذا  للبحث  يتكون  عامة  مقدمة  الباحث  يعطي  األول،  الفصل 

باختصار ويوضح ما يتوقع أن يشمله البحث. أما الفصل الثاين فهو مراجعة اإلطار األديب الذي سيرشح  
بالتفصيل مراجعة اآلراء املختلفة للعلامء واملؤلفني اآلخرين حول موضوع البحث ومساهامتهم يف هذا  

الثالث فسين اقش أوضاع تعليم األطفال السوريني أثناء الحرب الدائرة يف سوريا  املوضوع. أما الفصل 
واالنتهاكات التي يتعرض لها األطفال من قبل قوات النظام وحلفائه وبعض الفصائل املسلحة من منظور  
القانون الدويل. أما الفصل الرابع فسيحلل فشل استجابة املجتمع الدويل من عدة وجهات نظر مختلفة  

اسية من خالل استخدام نظريات العالقات الدولية الرئيسية. وأخرياّ الفصل الخامس سيحتوي  قانونية وسي
 عىل الخامتة واالستنتاج العام والتوصية. 

 مقدمة  .1
يتعرض املاليني من األطفال أثناء النزاعات املسلحة للقتل والتشويه واالصابة واالعتداء الجنيس  

أدى الهجوم املتعمد عىل املدارس يف سوريا إىل وفاة ومعاناة الكثري والتجنيد والترشيد من الديار. لقد  
من األطفال جسدياً ونفسياً واجتامعياً. غالبًا ما تؤدي هذه الهجامت إىل تركهم التعليم وتعرضهم لخطر  
  التجنيد كأطفال أو نزوحهم داخليًا وإىل البلدان املجاورة. بالتأكيد، إن الرصاع الحايل يف سوريا ميثل
وضًعا صعبا لألطفال حيث يجربهم عىل ترك املدرسة بسبب الهجامت واسعة النطاق عىل التعليم من قبل  

مليون طفل    2.8حول سوريا، هناك    2018(. وفًقا لتقرير اليونيسف لعام  ICTJ  ،2018النظام السوري )
،  UNICEFيا )مليون معرضون لخطر كبري للترسب من املدرسة داخل وخارج سور  1.35خارج املدرسة و

(. كام وثقت اليونيسف أن مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس غري صالحة لالستخدام ألنها تعرضت  2018
،  UNICEFللتخريب أو التدمري أو استخدامها ألغراض عسكرية أو كمالجئ من قبل النازحني داخليًا )

حقهم يف التعليم ظاهرة مستمرة حتى  (. ال تزال اآلثار املدمرة للنزاع املسلح عىل األطفال السوريني و 2017
الوقت الحارض بسبب عدم توفري الحامية الكافية من قبل املجتمع الدويل. يوفر التعليم أثناء النزاعات 
املسلحة الدعم النفيس واالجتامعي ويقلل أيًضا من آثار الصحة العقلية عىل األطفال املتأثرين بالحرب  

(GCPEA  ،2016لذلك، ميكن القول إ .)  ن التعليم يف أوقات النزاع املسلح ال يقل أهمية عن أوقات السلم
إن مل يكن أكرث، وبالتايل فهو يستحق الحامية الجيدة. يتناول هذا البحث وضع تعليم األطفال السوريني 

  مع اإلشارة إىل الحامية القانونية الالزمة لهم من قبل املجتمع   2011أثناء النزاع املسلح املستمر منذ عام  
الدويل. إن مثل هذه الجرائم ضد حياة األطفال وتعليمهم هي أسوأ أشكال الجرائم التي ميكن تصورها 
وراء فشل  الكامنة  تحليل األسباب  البحث إىل  هذا  أيضاً  يسعى  الدويل.  للقانون  انتهاكًا صارًخا  وتشكل 
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النزاع املستمر. عالوة عىل ذلك،  املجتمع الدويل يف توفري الحامية الالزمة لتعليم األطفال السوريني أثناء  
سيحلل البحث استجابة املجتمع الدويل من خالل النهج التحلييل النيص ووجهات نظر نظريات الواقعية  

 والليربالية لفهم عوامل الفشل. 
 ماهية البحث  .أ

إن تجربة األطفال الذين نشؤوا وهم يعانون من فظائع النزاعات املسلحة يف مناطق مختلفة من  
، انخرط الشعب السوري يف احتجاجات سلمية ضد نظام بشار 2011ليست ظاهرة جديدة. يف آذار  العامل  

األسد، لكن رسعان ما واجهت قوات النظام املتظاهرين بعنف وقتلت مئات املدنيني مبن فيهم األطفال  
ملدارس (. اندلعت رشارة االحتجاجات عىل أيدي أطفال اWimmen  ،2016يف األسابيع القليلة األوىل )

بحقوقهم   للمطالبة  الجدران  عىل  الكتابة  خالل  من  آرائهم  عن  للتعبري  حقهم  استخدام  أرادوا  الذين 
(. كان هؤالء األطفال أول من يعتقل ويعذب من قبل  CRCاملرشوعة التي تحميها اتفاقية حقوق الطفل ) 

االحتجاجات السلمية إىل    النظام يف مخالفة اللتزاماته مبوجب اتفاقية حقوق الطفل. ورسعان ما تحولت
(. مارست قوات النظام السوري Hasan  ،2019رصاع مسلح بسبب تصاعد العنف من قبل قوات النظام )

مامرسات قمعية وإجرامية وحشية بحق األطفال كانت مبثابة صدمة لضمري العامل وخرق صارخ للقانون 
أدى  كام  (.  SNHR  ،2019)  2011عام    طفالً منذ   28486الدويل. وتشري اإلحصائيات إىل مقتل أكرث من  

استهداف املدارس بواسطة الغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي إىل منع العديد من األطفال يف  
سوريا من مواصلة تعليمهم خوفًا من املوت أو اإلصابة. ونتيجة لذلك، أُجربت أعداد كبرية من الطالب  

التعليم. كام أدى الترسب من املدرسة إىل إجبار  عىل ترك مدارسهم وبالتايل حرمانهم من حقه م يف 
(. يف ظل غياب  HRW  ،2013العديد من األطفال عىل االنضامم إىل سوق العمل وجعلهم عرضة للتجنيد )

من   كبري  عدد  يعاين  األطفال،  لتعليم  الكافية  الحامية  لتوفري  الدويل  للمجتمع  املناسبة  االسرتاتيجيات 
(.  SNHR  ،2019اكل نفسية واجتامعية مروعة بسبب الرصاع املستمر يف البالد ) األطفال السوريني من مش

عاجز   عىل الرغم من وجود اتفاقيات دولية ملزمة لحامية حياة األطفال وتعليمهم، يبدو أن املجتمع الدويل
النزاع املسلح يف سوريا. وبالتايل، يحاول هذه لتعليم األطفال أثناء  البحث    عن توفري الحامية الكافية 

دراسة أوضاع تعليم األطفال السوريني خالل النزاع املسلح املستمر واستجابة املجتمع الدويل وفًقا للقانون  
 الدويل ووجهات نظر أهم نظريات العالقات الدولية )الواقعية والليربالية(. 

 مشكلة البحث  .ب
ان مقبوالن عىل نطاق عىل الرغم من أن القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنس

واسع وملزمان لجميع البلدان التي تصادق عليهام؛ لكن من املعروف جيًدا أن األطفال وتعليمهم يتعرضون  
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ملخاطر كبرية وضعف خالل النزاعات املسلحة. عىل الرغم من مبادئ حامية األطفال وتعليمهم مبوجب  
ن، فإن تدمري التعليم أثناء النزاع السوري املسلح القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسا

ال يزال يعترب أمرًا مروًعا ويتم تجاهله. ميكن أن يتعرض األطفال املتأثرون بالنزاع املسلح النتهاكات جسيمة  
منها: مهاجمة املدارس، قتل، تشويه، ترشيد، تجنيد، اعتداء جنيس، اختطاف، استغالل، حرمان من وصول  

نسانية. ومع ذلك، فإن استجابة املجتمع الدويل فيام يتعلق بحامية تعليم األطفال السوريني املساعدات اإل 
أثناء الحرب الدائرة مل ترق ملستوى الحدث، وبالتايل ظل خطر تعرض األطفال لألذى قامئًا. الغرض من 

 ظل فشل املجتمع  هذا البحث هو تحليل الحامية الدولية لتعليم األطفال أثناء النزاع السوري املسلح يف
الدويل يف توفري الحامية الالزمة. أيًضا، لتحليل االعتبارات واألسباب التي حالت دون التدخل اإلنساين  

( لألطفال السوريني وتعليمهم. تقودنا املشكلة املذكورة  R2Pالدويل باستخدام مبدأ املسؤولية عن الحامية )
جتمع الدويل يف توفري الحامية الالزمة لتعليم األطفال ملاذا فشل امل أعاله إىل سؤال البحث األسايس:  

 أثناء النزاع السوري املسلح املستمر؟ 
 هدف البحث .ت

يهدف هذا البحث إىل فحص الحامية الدولية لتعليم األطفال السوريني أثناء الحرب الدائرة من  
ية وكذلك تحليل أهم األطر  خالل تحليل االعتبارات الكامنة وراء فشل املجتمع الدويل يف توفري تلك الحام

القانونية الدولية التي تتعلق باالنتهاكات التي يتعرض لها األطفال أثناء التعليم. لذا، يركز هذا البحث عىل  
القانون الدويل والتي تتعلق بحامية تعليم   القانونية املقدمة يف  تحليل نقاط القوة والثغرات يف األطر 

السو  املسلح  النزاع  أثناء  لفرض  األطفال  القانونية  األحكام  عىل  تتغلب  التي  االعتبارات  واستكشاف  ري 
 الحقوق الراسخة التي ينبغي أن تكون محمية من قبل املجتمع الدويل. 

 منهجية البحث   .ث
سيعتمد هذا البحث عىل األسلوب التحلييل التفسريي من خالل استخدام املنهج التحلييل النيص 

النصوص   وتحليل  تفسري  املعتمدة  يف  املنهجية  أن  كام  الشأن.  هذا  يف  الرسمية  والترصيحات  الدولية 
املجتمع   استجابة  إحجام  لتفسري  الصلة  ذات  القانونية  النصوص  العلامء يف  آراء  استقراء  ستساعد يف 
االعتبارات  دور  فهم  عىل  ملساعدتنا  والليربالية  الواقعية  نظريات  أيًضا  البحث  هذا  يستخدم  الدويل. 

التي أثرت يف رد فعل املجتمع الدويل تجاه األزمة السورية. املصادر األساسية لهذا البحث ستكون    السياسية
بحق   املتعلقة  األخرى  واالتفاقيات  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  نصوص 

وتقارير األمم املتحدة  األطفال يف التعليم باإلضافة إىل قرارات مجلس األمن الدويل وتقارير اليونيسف  
حول األطفال والنزاع املسلح. أيًضا، سيتم استخدام بعض مقررات مدونة حقوق االنسان ومقاالت ومجالت  
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أكادميية وتقارير املنظامت األخرى كمصادر ثانوية. لقد تم تقييم جميع املصادر بشكل نقدي وجمعها من 
 ية، ومجالت علمية. مؤلفني موثوقني، ومنظامت دولية، ومنظامت غري حكوم

 حدود البحث  . ج
والعرشين  الحادي  القرن  إنسانية" يف  كارثة  "أسوأ  بأنها  السورية  األزمة  املتحدة  األمم  وصفت 

(Daragahi  ،2018.وقد تأثر عدد كبري من األطفال يف مجال تعليمهم خالل النزاع املسلح )    لذا اختار
ق األطفال السوريني وتعليمهم عىل مرأى من الباحث معالجة هذه القضية بسبب الفظائع املستمرة بح

حيث إن من الواضح أن وضع تعليم األطفال يف النزاعات املسلحة ال يقترص عىل سوريا    العامل أجمع.
اقترص الباحث يف هذا البحث عىل أحكام القانون الدويل   ولكنه قضية عاملية تحدث يف العامل اليوم.

ألمم املتحدة األكرث صلة بحامية األطفال وحقهم يف التعليم يف  وقرارات مجلس األمن الدويل وتقارير ا
وبالتايل، فإن األحكام والقرارات والتقارير التي اختارها    .2019و  2011الحرب السورية الدائرة بني عامي  

بالرغم من أن    الباحث تتعلق بشكل مبارش إما بحامية األطفال أو بحقهم يف التعليم أثناء النزاع املسلح.
ا البحث يناقش حامية تعليم األطفال أثناء النزاعات املسلحة إال أن الباحث ركز عىل األطر القانونية  هذ

األخالقية. الجوانب  عىل  وليس  أعاله    والسياسية  املذكورة  املصادر  يف  البحث  حرص  أن  الباحث  يعتقد 
يف الحالة السورية   املجتمع الدويل واستخدام سوريا كحالة سيمنحنا الفرصة لفهم سبب عجز استجابة  

وبالتايل، سريكز هذا البحث عىل مشاكل التعليم التي يواجهها األطفال يف سوريا أثناء الحرب    بوضوح.
 . املجتمع الدويلمبا يتامىش مع الحامية القانونية لهم واستجابة 

 اإلطار األدب  .2
هناك   األطفال يف التعليم.ليس هناك شك يف أن النزاعات املسلحة لها تأثري واضح عىل حق  

الكثري من الحجج التي تفيد بأن التعليم يف أوقات النزاع املسلح مهم كام يف أوقات السلم، إن مل يكن  
وفًقا ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، إن البيانات الحديثة تظهر أن حوايل   أكرث.
تعترب اليونسكو أن الرصاع املسلح هو عقبة رئيسية    ع أنحاء العامل.مليون طفل خارج املدرسة يف جمي  263

مليون طفل عىل ترك املدرسة عىل   63أمام تعليم األطفال. كام أدت املناطق املترضرة من النزاع إىل إجبار  
إىل أن معظم األطفال يف سن املدرسة االبتدائية   Sommers(. يشري  UNESCO  ،2016مستوى العامل )

املنا باملدرسة يف  االلتحاق  يف  حقيقي  أمل  لديهم  وليس  املدرسة  يف  ليسوا  النزاع  من  املترضرة  طق 
(Sommers   ،2002.)    أن يتعرضون  حيث  مسلحة  نزاعات  يشهدون  الذين  األطفال  من  املاليني  هؤالء 

 ألرضار نفسية وعاطفية ميكن أن تستمر مدى الحياة.
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 اإلطار األدب القانون  .أ
العهد الدويل  -من    13التعليم، الذي سمي بأنه أحد حقوق اإلنسان يف املادة  مل يحظ الحق يف  

باهتامم كبري يف    -(  ICESCR( )OHCHR  ،1966الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )
  لة. يُعرَّف التعليم عىل أنه استحقاق قانوين، ولكن هناك القليل من التبرص يف هذه املسأ  األدبيات املعارصة.

( من اتفاقية حقوق الطفل عىل أن الدول األطراف يجب أن تعرتف بحق الطفل يف  1)  28كام تنص املادة  
عالوة عىل    التعليم االبتدايئ املجاين ويف توفري التعليم املهني واتخاذ تدابري للحد من معدالت الترسب.

 حاالت النزاع املسلح وعالقتها  ذلك، أخذت لجنة اتفاقية حقوق الطفل يف االعتبار تطبيق االتفاقية يف
 (. OHCHR ،1989بشكل دائم ) 38بالقانون الدويل اإلنساين مبوجب املادة 

ومع ذلك، فإن مؤلفات الباحثني مبعرثة إىل حد كبري فيام يتعلق بالتعليم، ال سيام عندما ينصب  
الدراسات التي تتناول مجاالت  وعليه فان األدبيات و   الرتكيز عىل حامية هذا الحق يف أوقات النزاع املسلح.

أثناء  األطفال  بتعليم  املتعلقة  باالنتهاكات  املتعلقة  القضايا  مع  وتقاطعها  الدويل  القانون  من  مختلفة 
( إىل 2010) Hausler ،Urban ، McCorquodaleيشري  النزاعات املسلحة قليلة للغاية إن مل تكن نادرة.

ة والحقوق االقتصادية واالجتامعية األخرى قد حظي باهتامم  أن الحق يف الغذاء واملاء والرعاية الصحي
التعليم يف الحروب والنزاعات املسلحة.  نقطة مثرية لالهتامم هي أن حامية الحق يف    أكرب بكثري من 

إن تأمني التعليم بهذا املعنى العام ال ميثل عادة أولوية ألولئك    التعليم مل يتم اعتبارها مجرد فكرة مجردة.
إذا فكروا يف حامية الحقوق القانونية، فسيكون لهم األسبقية عىل الحقوق األخرى   املتورطني يف النزاع.

  Hauslerالقامئة. علامّ بإن الحق يف التعليم هو حق مهم للغاية، وهو حق متكيني مثل حرية التعبري. ويرى  
الناجمة عن النزاع املسلح،  ايضاّ إىل أنه يف خضم االضطرابات والوحشية    McCorquodaleو  Urbanو

حيث تؤدي النزاعات املسلحة إىل تدمري املدارس وإلحاق الرضر   يكون تعليم األطفال يف أضعف حاالته.
عندما يُحرم األطفال من التعليم،    بها واغتيال املعلمني وكذلك حرمان األطفال من الذهاب إىل مدارسهم.

التعليم، ال توجد أمة تعيش أو تنعم باالستقرار واالزدهار.  فهذا يعني حرمانهم من مستقبل أفضل. يف غياب  
التعليم بقوة سواء يف   من هذه النقطة، يعتقد املؤلفون اعتقاًدا راسًخا أنه يجب حامية حق الطفل يف 

( 2003(. كام يعترب دانسون )Hausler  ،Urban  ،McCorquodale  ،2010أوقات السلم أو أوقات النزاع ) 
املتأثرين بالنزاع املسلح يساعد بشكل فعال يف عالج الرضر الناجم عن النزاع ويساهم أن تعليم األطفال 

 (.  Dunson ،2003يف منع وقوع األحداث املستقبلية ) 
( حول تأثري النزاع املسلح عىل األطفال أول وأشهر التقييامت الشاملة 1996تعترب دراسة ماشيل )

بالنزاعات. املتأثرين  دراسة    لألطفال  بأوضاع كانت  املتعلقة  والدراسات  لآلداب  انطالق  نقطة  ماشيل 
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النزاعات املسلحة يف جميع أنحاء العامل. للغاية خاصة أثناء    األطفال يف  التعليم مهم  تعتقد ماشيل أن 
حيث   النزاع املسلح، حيث قد يكون كل مكان يف حالة من الفوىض، وميكن أن ميثل التعليم حالة طبيعية.

فال فرصة البقاء عىل اتصال مع األصدقاء واالستمتاع بتشجيعهم ودعمهم. ويعد االتصال  متنح املدرسة األط
املستمر مبعلميهم ميزة ملواصلة مراقبة صحتهم الجسدية والعقلية. وقد يساهم املعلمون أيًضا يف تطوير  

 مواصلة  األطفال عىل قيد الحياة. إن التحدي املتمثل يف  معارف ومهارات جديدة حيوية للتكيف وبقاء
الثقة يف مستقبل األطفال. الظروف يظهر  أن هناك    التعليم يف أصعب  ماشيل  ذلك، فقد كشفت  ومع 

عىل الرغم من أن برامج   مخاطر عىل التعليم أثناء النزاع ألن املدارس واملعلمني غالبًا ما يتم استهدافهم.
  عظم االهتامم لتعليم األطفال الالجئني.اإلغاثة ال تزال غري كافية، يف أوقات النزاع املسلح، يتم إيالء م

تقرتح بأن االحتياجات التعليمية لألطفال الباقني داخل مناطق النزاع يجب أن تحظى بنفس االهتامم  لذا  
  الذي يحظى به الالجئون من خالل إنشاء نشاط تعليمي كعنرص ذي أولوية يف جميع املساعدات اإلنسانية. 

للفصول الدراسية وتغيري األماكن بانتظام ألن املدارس قد تكون أهدافاً    تويص ماشيل بإنشاء مواقع بديلةو 
يف    محتملة.  املتورطة  األطراف  جميع  استهداف  عدم  عىل  اإلرصار  إىل  الدويل  املجتمع  تدعو  وأخرياّ 

 (. Machel ،1996النزاعات للمدارس وتعزيز الحامية الفعالة لخدمات التعليم )
 لية والحامية من االستغالل أثناء النزاع أهمية التعليم عىل الصحة العق  .ب

توفر Kirk  (2008و Winthropيرص   أن  يجب  األخرى  واملنظامت  الدويل  املجتمع  أن  عىل   )
الحامية والدعم الكاملني لتعليم األطفال أثناء وبعد النزاع املسلح من أجل مستقبل أكرث إرشاقًا لألطفال  

كام يزعم الباحثان أن هناك ندرة يف املعرفة حول أفضل السبل للتأكد من أن التعليم    املتأثرين بالنزاع.
ويشري وينرثوب وكريك إىل أن التعليم أثناء حاالت النزاع    ثناء النزاعات يدعم يف الواقع رفاهية األطفال.أ

املسلح ميكن أن يدعم الصحة البدنية والعقلية ورفاه األطفال. غالبًا ما يتم تحدي الحجة القائلة بأن التعليم  
التعليم أثناء النزاع وبعده.  يعزز رفاهية األطفال ألنه يتم إجراؤه دون اإلشارة إىل تج ارب األطفال يف 

وهكذا، استند وينرثوب وكريك يف حججهام إىل البيانات التي تم جمعها من الطالب الالجئني يف املدارس 
مبادرة الشفاء للفصول الدراسية التابعة -االبتدائية الذين يعيشون يف املخيامت وحاالت ما بعد الرصاع من  

  the International Rescue Committee’s Healing Classrooms Initiative  -ةللجنة اإلنقاذ الدولي
(Winthrop & Kirk, 2008.)    أخريًا، أظهرت دراسة وينرثوب وكريك مالحظات مهمة يف الحياة التعليمية

 لألطفال املتأثرين بالنزاع وكشفت عن العديد من املجاالت يف املوضوع ذي الصلة ملزيد من الدراسات. 
( إىل أن تأثري النزاع املسلح عىل نظام التعليم يف بعض الحاالت 2002)  Sommerيشري ايضاّ  و

يبدو غري وارد  Education for All -التعليم للجميع -كان واسع االنتشار لدرجة أن االقرتاب من أهداف 
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الو   تقريبًا. العديد من األطفال من  تجنيد األطفال إىل إقصاء  يؤدي  الحاالت،  الرسمي  يف بعض  تعليم 
املسلح. النزاع  للنزاع    واملشاركة يف استدامة  والنفيس  األثر االجتامعي  يقلل من  التعليم  أن  يعتقد  حيث 

وإعادة    كام أنه يحافظ عىل مهارات الدراسة  املسلح عىل األطفال ويوفر الحامية الجسدية واالجتامعية. 
أخريًا، يوفر تعليم    ىل قيد الحياة وبناء السالم.تقديم التعليم املدريس وإدراج الرسائل ومهارات البقاء ع

األخرى   االستغالل  أشكال  وكافة  األطفال  تجنيد  من  حيوية  حامية  املسلح  بالنزاع  املتأثرين  األطفال 
(Sommer  ،2002.) 

 اإلطار السياس  .ت
من أجل الحفاظ عىل تعليم األطفال أثناء النزاع املسلح، يجب أن تكون هناك حامية فعالة من  

فشلت كل املبادرات لقد    Adamsيقول     بل املجتمع الدويل التي كانت شبه مشلولة يف الحالة السورية.ق
والعقوبات االقتصادية والدبلوماسية التي فرضتها الجامعة العربية والدول   الدبلوماسية العربية والدولية

 يجب تفسريه اآلن هو إحجام  لكن ما  الغربية عىل النظام السوري يف ثنيه عن مامرسته العنف ضد شعبه.
املجتمع الدويل والقوى العظمى عن التدخل لوقف القتل الجامعي والفظائع ضد األطفال يف سوريا عىل  

هناك عامالن رئيسان يفرسان فشل املجتمع الدويل يف توفري الحامية   الرغم من استنفاد جميع املبادرات.
،  Adamsوالصيني وتداخل املصالح بني القوى اإلقليمية والدولية )لتعليم األطفال: حق النقض الرويس  

يف ليبيا، بينام  R2P ميكن للمرء أن يتساءل ملاذا طبق املجتمع الدويل مبدأ املسؤولية عن الحامية    (.2015
تجاهلت استخدامها يف سوريا رغم مقتل آالف األطفال السوريني وحرمان املاليني من تعليمهم مبختلف  

( بأن املسؤولية عن الحامية قد شوهت منذ التدخل وتغيري  2018يجادل أكرب زاده وسابا )  األسلحة.أنواع  
قوضت الثقة الدولية يف املبدأ والذي بدوره لهذا السبب    النظام يف ليبيا تحت راية املسؤولية عن الحامية.

يعتهم هي أن املسؤولية عن  ذر  أعطى املجتمع الدويل ذريعة لالمتناع عن استخدامه يف القضية السورية.
الحامية تُستخدم كأداة ألجندات السياسة الخارجية للقوى العظمى وليس لألسباب اإلنسانية. هناك ايضاً 

(.  Akbarzadeh & Saba, 2018ارتباط مبارش بني فشل مجلس األمن بشأن سوريا وما حدث يف ليبيا )
الربط بني القضية الليبية والسورية. يرى    - اميةاملسؤولية عن الح-وهو أحد دعاة    Bellamyبينام يرفض  

بيالمي أن العوامل السياسية والعسكرية مثل تشابه النظامني الرويس والسوري، باإلضافة إىل املصالح  
االقتصادية والعسكرية الكبرية لروسيا يف سوريا، هي أفضل تفسري الستخدام النقض الرويس يف مجلس  

هذه هي االعتبارات السياسية الخاصة بسوريا وراء فشل مجلس    م السوري.األمن الدويل لدعم بقاء النظا
 ,Bellamyاألمن الدويل وشلل املجتمع الدويل يف توفري الحامية الفعالة لألطفال السوريني وتعليمهم )

2014 .) 
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 خالصة الباحث األدبية  .ث
طفال أثناء النزاع املسلح،  بعد مراجعة األطر القانونية واألدبيات األخرى املتعلقة بحامية تعليم األ 

وجد هذا البحث أن حق التعليم راسخ يف مختلف أحكام القانون الدويل. عىل الرغم من الحامية املنصوص  
أثناء  يكون يف أضعف حاالته  أن  أو  تعليم األطفال متاًما  يتوقف  أن  الدويل، ميكن  القانون  عليها يف 

الفعالة إىل تقليل احتاملية وجود بيئة  ميكن أن يؤدي عدم توفري الحام  النزاعات املسلحة. التعليمية  ية 
إنها وجهة النظر املؤسسية    تعليمية تعزز أو تسمح بالتعايف املستدام لألطفال أثناء النزاع املسلح وبعده.

ذاته ولكن أيًضا حًقا يف متكني الوصول إىل   القائلة بأن تعليم األطفال ليس فقط هدفًا مهاًم يف حد 
اإلنسان   وتعزيز    األخرى.حقوق  املجتمع  املستقبل يف  املجدية يف  املشاركة  بدور  لتزويد األطفال  أيًضا، 

ويف الختام، يوفر هذا البحث    االحرتام العاملي لكرامة الجميع، إنه حق يستحق الحامية من قبلنا جميًعا.
ليم األطفال السوريني  تجميًعا وتحلياًل للقوانني التي ميكن أن تكون مساهمة بشكل كبرييف تعزيز حامية تع

كام أنه يوفر ملجموعة من القوانني ذات سلطة كامنة لتوجيه املسؤولني عن حامية    ورفع مستوى املساءلة.
تكمن أهمية هذا البحث يف املنهجية والنظريات    التعليم يف أوقات النزاع وأساس للمساءلة عن اإلخفاقات.

لدويل يف حامية تعليم األطفال يف حاالت النزاع املسلح  عالية الجودة املختارة يف تحليل فشل املجتمع ا
عالوة عىل ذلك، ان ما مييز هذا البحث عن    وخاصة يف الحالة السورية والتي سيتم مناقشتها الحقاً.

الدراسات السابقة هو أنه سيدرس مساهامت وفعالية استجابة املجتمع الدويل يف توفري الحامية لتعليم  
 األطفال يف سوريا.

 أوضاع تعليم األطفال السوريني أثناء النزاع .3
سريكز هذا الفصل عىل أوضاع تعليم األطفال السوريني وأثر النزاع املسلح عليهم. سيوضح هذا  
الفصل بشكل أسايس االنتهاكات التي ترتكبها قوات النظام السوري وحلفاؤه والجامعات املسلحة األخرى  

 ضد األطفال وتعليمهم. 
 الرصاع السوريخلفية  .أ

 2011آذار    15تشهد سوريا أعنف الرصاعات املسلحة يف هذا القرن، حيث انطلقت رشارتها يف  
باحتجاجات سلمية ضد نظام األسد، لكن رسعان ما قوبلت هذه االحتجاجات بعنف وحيش من قبل قوات  

ب   النظام. ينهم أطفال ونساء، حيث أدى قمع املظاهرات السلمية إىل مقتل عرشات اآلالف من املدنيني 
العامل. أنحاء مختلفة من  داخليا ويف  املاليني  انفسهم    وترشيد  للدفاع عن  املتظاهرين  لجوء  ادى  مام 

ورسعان ما أصبحت سوريا أزمة دولية وبؤرة للرصاع بني القوى اإلقليمية  لتتحول فيام بعد اىل نزاع مسلح  
 . (Hasan, 2019) والدولية 
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(، بلغ عدد الضحايا منذ بداية الثورة يف أوائل  GCR2Pولية الحامية )وفًقا للمركز العاملي ملسؤ 
  6.2سنوات من الحرب عىل الشعب السوري املستمر    8ألًفا. تركت    560إىل    2019حتى مارس  2011عام  

مليون سوري يف حاجة    13مليون الجئ يف جميع أنحاء العامل، كام يوجد حوايل    5.6مليون نازح داخليًا و  
للمس )ماسة  الحامية  اإلنسانية ومساعدات  املتحدة يف  كام    (.GCR2P   ،2019اعدة  األمم  تقرير  يشري 

إىل أن نصف األطفال النازحني داخل سوريا والذين يعيشون كالجئني يف    2017كانون األول / ديسمرب  
املدرسة ) املضيفة هم خارج  التع حيث إن    (.Watt    ،2018البلدان  ليم  االنتهاكات ضد حق األطفال يف 

حرمت الكثري منهم يف سوريا من تعليمهم ليتم تجنيدهم، أو االلتحاق يف سوق العمل، أو املوت جوعاً،  
، هناك 2018أو الزواج املبكر أوالترشد أواالنفصال عن أرسهم. وفًقا لتقرير اليونيسف الصادر يف أبريل 

الترسب. وبحسب التقرير،  مليون معرضون لخطر    1.35مليون طفل سوري خارج املدارس و    2.8حوايل  
عاًما، مام يجعلهم   17و  15٪ من األطفال السوريني غري امللتحقني باملدارس ترتاوح أعامرهم بني 40فإن 

إىل   2017(. أشار تحليل البنك الدويل لعام  UNICEF, 2018عرضة لكافة أنواع االستغالل املذكورة أعاله ) 
التعليمية يف جمي  53أن   باملائة دمرت بالكامل    10ع أنحاء البالد ترضرت جزئيًا وأن  باملائة من املرافق 

(World Bank, 2017  سيناقش الباحث يف األقسام الالحقة العوامل التي متنع األطفال من االلتحاق .)
 باملدارس يف سوريا ويف دول اللجوء والتي تؤدي إىل زيادة معاناتهم. 

 التأثريات املبارشة عىل التعليم   .ب
األطفال السوريون بالتعليم أمالً يف مستقبل أفضل عىل الرغم من العيش يف بلد مزقته  يلتزم  

الحرب. عىل الرغم من أنه ال ميكن للمدارس يف سوريا أن تعمل كبيئة تعليمية آمنة ألن التعليم تعرض  
اع املسلح  يرجع األثر املبارش للنز   لهجامت متعمدة أدت إىل تفاقم وضع األطفال السوريني خالل الحرب.

عىل تعليم األطفال السوريني إىل العوامل التالية: الهجامت املبارشة واملتعمدة عىل املدارس، واالستخدام  
 العسكري للمدارس، واستهداف الطالب واملعلمني، وتجنيد األطفال، وتأثري النزوح.

 الهجامت املبارشة واملتعمدة عىل املدارس  -1
مدرسة منذ عام   1356حادثة اعتداء عىل  4360اإلنسان عن وقوع أفادت الشبكة السورية لحقوق 

وبحسب التقرير فإن النظام السوري يتحمل املسؤولية    ؛ مام تسبب يف خروج نصفهم عن الخدمة.2011
  87مدرسة، وقوات التحالف الدويل لـ  16مدرسة، والطريان الرويس لـ 996عن الهجامت التي استهدفت 

وفًقا    (. SNHR, 2018اف النزاع األخرى مسؤولية االعتداء عىل باقي املدارس ) مدرسة، فيام تتحمل أطر 
تعترب   الست ضد األطفال.  الجسيمة  االنتهاكات  أحد  املدارس  الهجوم عىل  يُعترب  الدويل،  األمن  ملجلس 

عد  الهجامت عىل املدارس، من حيث املبدأ، انتهاكًا للقانون الدويل اإلنساين الراسخ، مبا يف ذلك القوا
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من    18و    11تنص املادة    (.UN, 2013العرفية، وميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب )
من الربوتوكول اإلضايف األول عىل حظر استهداف األعيان املدنية، مع    48اتفاقية جنيف الرابعة واملادة  

من الربوتوكول   52و    48ن  عالوة عىل ذلك، تحظر املادتا  الرتكيز عىل أهمية املدارس بالنسبة لألطفال.
( من الربوتوكول الثاين االستهداف املتعمد للمدارس عندما ال تكون هناك  1)  13اإلضايف األول واملادة  

رضورة عسكرية وفًقا ملبدأ التمييز القانوين العام، مام يعني أنه يجب التمييز بني األعيان املدنية وأهداف  
 (.  ICRC, 1949 & 1977كرية )عسكرية ومحمية من عواقب العمليات العس

كام يوفر القانون الدويل لحقوق اإلنسان حامية غري مبارشة للمرافق التعليمية مبوجب الحامية  
التعليم الذي متت مناقشته يف الفصل   للحق يف  تنص املادة  4القانونية  ( )هـ( من العهد  2)  13. ايضاّ 

( والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  عىلICCPRالدويل  املستويات  (  جميع  يف  مدرسية  شبكة  إنشاء   
لتايل، فإن الحق يف التعليم مبوجب القانون  وبا  ومواصلة تحسني الظروف املادية ألعضاء هيئة التدريس.

الدويل لحقوق اإلنسان ينطوي عىل توافر املرافق املخصصة لتعليم الطالب واملوظفني يف مجال التعليم.  
ة حقوق الطفل عىل ما ييل: يف جميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، يجب  ( من اتفاقي3) 3كام تنص املادة 

عىل الدول األطراف أن تضمن حامية مرافق رعاية األطفال وخاصة يف مجاالت السالمة والصحة. ووفًقا 
لتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن األطفال والنزاع املسلح يف سوريا، فإن الهجامت العشوائية عىل 

  دارس من قبل القوات الجوية للنظام السوري تواصل تدمري املدارس وتقتيل األطفال عىل نطاق واسع، امل
طالب باحرتام املدارس وحاميتها من الهجامت من قبل   2139عىل الرغم من أن قرار مجلس األمن رقم 

مايو    22ر يف  جميع أطراف النزاع يف سوريا. عالوة عىل ذلك، يشري تقرير مجلس األمن الدويل الصاد 
 (.  UNSC, 2014إىل أن قوات النظام السوري كانت الفاعل الرئييس للهجامت عىل املدارس ) 2014

لذا، فإن الهجامت العشوائية والتدمري غري القانوين للمدارس مبا يف ذلك جميع العوامل املادية 
لحقوق األطفا انتهاكات  يؤدي إىل  التعليمية قد  العملية  بدء  الهجامت    ل.التي متكن من  وبالتايل، فإن 

املتعمدة من قبل النظام السوري وحلفائه عىل املدارس واالعتداءات العشوائية التي تقتل أو تصيب األطفال  
 يف املدارس تعترب جرائم حرب بحسب مواد القانون الدويل املذكورة أعاله. 

 االستخدام العسكري للمدارس  -2
األطراف املتنازعة إىل االمتناع عن استخدام املدارس    2011لعام    1998دعا قرار مجلس األمن رقم  

كذلك، ذهب قرار   (.UNSC, 2011للعمليات العسكرية بسبب تأثريها عىل حصول األطفال عىل التعليم )
إىل أبعد من ذلك لتوضيح أن أطراف النزاع يجب أن تعترب املدارس    2014لعام    2143مجلس األمن رقم  

عالوة عىل ذلك، أدخل قرار    (. UNSC, 2014حدد يف القانون الدويل اإلنساين )طابًعا مدنيًا كام هو م
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رقم   األمن  الدويل    2225/2015مجلس  للقانون  وفًقا  للمدارس"  املدين  "الطابع  مصطلح  عىل  التأكيد 
( كام وجهت    (.UNSC, 2015اإلنساين، والذي قد يعني االعرتاف بالطابع املدين املتأصل يف املدارس 

(. تشري هيومان رايتس ووتش OHCHR, 2010ق الطفل نداءات مامثلة لوقف تلك االنتهاكات )لجنة حقو 
اىل أن االستخدام العسكري للمدارس عمل خطري خالل النزاع املسلح السوري، حيث أدى استخدام املدارس 

األطف من  الكثري  وإصابة  مقتل  إىل  عسكرية  ألغراض  املعارضة  والقوات  السوري  النظام  قبل  ال من 
  (.HRW, 2013باإلضافة إىل تعطيل تعليمهم )

، فإن االستخدام العسكري للمدارس والهجامت  2014ووفًقا لتقريراألمني العام لألمم املتحدة  لعام  
عىل املدارس يف سوريا أعاقت بشدة حق األطفال يف التعليم، حيث قامت كل من قوات النظام وجامعات  

ر املرافق التعليمية. كام وثق التقرير استخدام النظام السوري للمدارس  املعارضة املسلحة بتدمري أو ارضا
 ,UNSCكمراكز احتجاز وقواعد عسكرية وثكنات ومنصات قنص، وكل ذلك يف وجود فصول دراسية )

مدرسة يف سوريا   1200الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحويل النظام السوري نحو  كام وثقت    (. 2014
وفًقا للقانون الدويل اإلنساين، ال يجوز  ،  (. أيضاً SNHR, 2014مقار استخباراتية )إىل مراكز احتجاز و 

ألطراف النزاع مطلًقا استخدام املدارس أو احتاللها ألي من األسباب التالية: )أ( إذا كان الغرض من هذا  
املادة   يف  عليه  منصوص  هو  كام  املدنيني  السكان  وإرهاب  ترهيب  هو  الربو   51االستخدام  توكول من 

. )ب( إذا كان الغرض من االستخدام هو تدمري املنشأة وتعطيل  AP II( من 2)  13اإلضايف األول واملادة 
من    50(، املادة  ICRC, 1907من لوائح الهاي )  23النشاط التعليمي كام هو منصوص عليه يف املادة  

واملادة   األول  )  51الربوتوكول اإلضايف  الثاين  الربوتوكول اإلضايف  حالة  ICRC, 1977من  (. )ث( يف 
من اتفاقية    28استخدام الطابع املدين للمنشأة كدرع للمحتلني العسكريني )دروًعا برشية( كام تنص املادة  

(. وعليه فإن استخدام  ICRC, 1949 & 1977( من الربوتوكول اإلضايف األول )7)  51جنيف الرابعة واملادة  
قبل النظام السوري يشكل انتهاكًا خطريًا للتعليم يف سوريا    املدارس ألغراض عسكرية ومراكز احتجاز من

 بحسب القانون الدويل.
 استهداف الطالب واملعلمني  -3

يحظر القانون الدويل اإلنساين الهجامت املبارشة واملتعمدة عىل املدنيني غري املشاركني مبارشة  
ا الهجامت  تُحظر  واملعلمون.  الطالب  فيهم  العدائية، مبن  األعامل  فيهم  يف  املدنيني مبن  ملبارشة ضد 

املادتني   واملعلمون يف  واملادة    51و    48الطالب  األول  الربوتوكول اإلضايف  الربوتوكول  2)  13من  ( من 
اإلضايف الثاين. هذه األحكام هي أيًضا جزء من القانون الدويل العريف املطبق يف حاالت النزاع املسلح  

حظر الهجامت املبارشة واملتعمدة عىل الطالب واملعلمني    الدويل وغري الدويل. وهي تنص بوضوح عىل
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(ICRC, 1977  النزاع التعليم أثناء  (. تعترب حامية الطالب واملعلمني ذات أهمية قصوى لضامن حامية 
املسلح. ومن ثم، فإن الهجامت عىل الطالب واملعلمني أثناء النزاع السوري تشكل تحديات خطرية عىل  

ملعلمني وبالتايل تنتهك حق األطفال يف التعليم حيث إن هذه االعتداءات أثرت  حياة وسالمة الطالب وا
 عىل آالف األطفال واملعلمني يف سوريا.

مدرسني   110رصحت اليونيسف يف بيان صحفي أنه تم اإلبالغ عن مقتل أكرث من    2013يف عام  
كام أشارت اليونيسف يف    (.UNICEF, 2013والكثري غريهم مل يعودوا يقومون بالتدريس يف مدارسهم )

مستشارًا مدرسيًا تركوا وظائفهم بحلول    523ألف معلم و  52عن سوريا إىل أن أكرث من    2015تقريرها لعام  
، قُتل  2015كام ذكرت منظمة أنقذوا األطفال أنه بحلول عام    (.UNICEF, 2015بسبب الرصاع )  2015عام  

ى إىل نقص املعلمني وبالتايل أصبح تحديًا كبريًا يف  او نزح معلم واحد من بني كل خمسة معلمني مام أد 
عالوة عىل ذلك، قالت منظمة أنقذوا األطفال إن    (. Save the Children, 2016عملية التعليم يف سوريا )

ترشين    24(. ويف  Save the Children, 2017ألف معلم قد فروا من سوريا منذ بداية الحرب )  150حوايل  
وم لقوات النظام السوري قرب مدرسة ابتدائية يف بلدة جرجناز مبحافظة إدلب ، أسفر هج2018الثاين  

عن مقتل ستة أطفال ومعلمة ووالدة طالبة.  حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجوم عىل  
املدرسة االبتدائية يف بلدة جرجناز يؤكد رضورة حامية املدنيني مبن فيهم الطالب واملعلمني يف سوريا  

(HRW, 2019 عىل السوري  للنظام  والعشوايئ  املرشوع  غري  العدوان  عىل  مثاالً  الهجوم  هذا  ويعد   .)
 الطالب واملعلمني وفًقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين املذكورة سابًقا.

 تجنيد األطفال -4
بنسبة   أشارت ممثلة األمني العام املعنية باألطفال يف النزاعات املسلحة، فريجينيا غامبا، إىل زيادة

يف تجنيد األطفال واستخدامهم يف الحرب الدائرة يف سوريا   2018باملائة خالل الربع األول من عام  25
(UN, 2018  كام ذكر أعاله، فإن .)من األطفال السوريني املترسبني من املدارس ترتاوح أعامرهم  40 ٪

م تجنيد العديد من األطفال  (. حيث تUNICEF, 2018عاًما، مام يجعلهم عرضة للتجنيد )  17و    15بني  
من املدارس أو يف طريقهم إليها أو منها عىل وجه الخصوص للقتال مع قوات النظام السوري أو قوات  

تعد مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة انتهاكًا صارًخا متعلًقا بالتعليم  حيث    املعارضة األخرى يف سوريا.
( من الربوتوكول 2)  77تنص املادة    نون الدويل لحقوق اإلنسان.يف كل من القانون الدويل اإلنساين والقا

من اتفاقية حقوق   38( واملادة  ICRC, 1977( من الربوتوكول اإلضايف الثاين )3)  4اإلضايف األول واملادة  
كام ذكرنا سابًقا يحتوي القانون الدويل لحقوق  فيام   عاًما.  15الطفل عىل حظر تجنيد األطفال دون سن  
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الربوتوكول   اإلنسان يف  عرشة  الثامنة  سن  يحدد  لكنه  اإلنساين،  الدويل  للقانون  مامثلة  أحكام  عىل 
 (. OHCHR, 2000االختياري التفاقية حقوق الطفل )

نشأت معظم حاالت التجنيد يف سوريا من الترسب من املدارس واالضطرابات االجتامعية والفقر  
قبل قوات النظام اختطافه من  تم  وبعضها  مثل وحدات حامية    املدقع،  املسلحة األخرى  الجامعات  أو 

الشعب الكردية وداعش وهيئة تحرير الشام يف أو يف طريقهم من وإىل املدارس أو خالل وجودهم يف  
، اعتقل النظام السوري وامليليشيات املوالية  2016حزيران    8وبحسب تقارير األمم املتحدة، يف    املدارس.

المتحانات يف مدرسة ذيب عنرت يف حي الجورة مبدينة دير الزور حيث كان  طالبًا كانوا يتقدمون    150له  
(. كام  UN, 2016عاًما ويعتقد أنه تم القبض عليهم لغرض التجنيد العسكري ) 17معظم الطالب يف سن 

أنه يف ظل الصعوبات والضغوط االقتصادية والتعقيدات الظرفية املحيطة بقرار األطفال    Wessellsيرى  
 ,Wessellsإىل الجيش، فإن مصطلح "التجنيد الطوعي" ليس مناسبًا ملعظم حاالت التجنيد )  االنضامم

حالة لتجنيد    284، وثق تقرير األمم املتحدة حول األطفال يف النزاعات املسلحة  من ناحية أخرى  (.1998
داعش يف عام   قبل  تقري2017األطفال من  املذنبة فان  الوحيدة  املجموعة  ليست  داعش  لكن  األمم  .  ر 

من قبل وحدات حامية الشعب وقوات سوريا    2017حالة تجنيد أطفال يف عام    224املتحدة وثق أيًضا  
  73حالة منسوبة لهيئة تحرير الشام ومجموعات مرتبطة باملعارضة املسلحة و  244الدميقراطية الكوردية؛  

 (. UN, 2018حالة من قبل قوات النظام وامليليشيات املوالية لها )
عاًما، ال تزال وحدات حامية    18لرغم من التعهدات بوقف مامرسة تجنيد األطفال دون سن  عىل ا

تقوم بتجنيد األطفال، مبن فيهم اإلناث. أجرت هيومن رايتس    الكرديةوقوات سوريا الدميقراطية    الشعب
مخيامت للنازحني يف شامل رشق سوريا، وقالت إن ست    ووتش مقابالت مع مثاين عائالت يف ثالثة

بني   أعامرهم  ترتاوح  وفتيان  من   17و    13فتيات  الشعب  حامية  وحدات  قبل  من  تجنيدهم  تم  عاًما 
عاًما، عندما تم تجنيده، كان له دور قتايل    16املخيامت. قالت إحدى األمهات إن ابنها البالغ من العمر  

من   10تقاتل من أجل استعادة مدينة الرقة. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن وتويف بينام كانت املجموعة 
سن    59بني   دون  كانوا  املايض  العام  الشعب  حامية  وحدات  إىل  انضاممهم  عن  أفيد  عاًما   15طفالً 

(HRW, 2018.)    لألسف تجنيد األطفال ظاهرة يصعب كبحها والقضاء عليها طاملا استمرت الحرب يف
عىل أن توفري تعليم جيد النوعية يف مناخ آمن يف    2247ار مجلس األمن الدويل رقم  سوريا. حيث أكد قر 

أوقات النزاع املسلح أمر مهم للغاية لوقف ومنع تجنيد األطفال. كام تحث األمم املتحدة عىل مواجهة جميع  
لك من خالل  أساليب التجنيد التي تستخدمها الجامعات املسلحة غري الحكومية التي تستهدف األطفال، وذ 

عاًما يف    18(. أخريًا، وكام ذكر أعاله، فإن تجنيد األطفال دون سن  UNSC, 2018التثقيف والتوعية )
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األعامل العدائية محظور يف القانون الدويل ويشكل جرمية حرب سواء من خالل التجنيد اإلجباري أو  
تجنيد األطفال هو سبب رئييس  الطوعي. بغض النظر عن املحظورات التي يفرضها القانون الدويل، فإن 

 لحرمان األطفال من التعليم يف أوقات النزاع.
 تأثري النزوح -5

عىل الرغم من أن الرصاع والنزوح والعنف قد أصبح جزًءا من الحياة اليومية يف سوريا، إال أن  
  2.8أكرث من  األطفال صامدون عىل أمل مستقبل أكرث إرشاقًا من خالل التعليم. كام أرشنا سابقاً، ال يزال  

(. عىل الرغم من تعهدات الجمعية  UNICEF, 2018مليون طفل يف سوريا والدول املجاورة خارج املدرسة )
حوايل   الالجئون  األطفال  فقد  الدراسية،  الفصول  إىل  بإعادتهم  املتحدة  لألمم  يوم    700العامة  مليون 

  730ة أنقذوا األطفال إن حوايل  مليون طفل الجئ مسجل. قالت منظم  3.5درايس العام املايض من قبل  
ألف طفل سوري الجئ يف البلدان املجاورة ال يتلقون أي تعليم، مام يجعلهم أكرث عرضة لعاملة األطفال  

املاضية، فقد األطفال السوريون الالجئون   12بسبب العقبات املستمرة يف األشهر الـ أيضاّ  والزواج املبكر.
مليون يوم درايس. عالوة عىل ذلك، يفقد األطفال النازحون الذين    133يف األردن ولبنان وتركيا أكرث من  

أكرث من   نزح  الرقة، حيث  النزاع مدرستهم األوىل مثل  مناطق  ألف طفل يف األشهر    150يعيشون يف 
 (.  Save the Children, 2017األخرية مام يعرضهم للتجنيد أو العاملة )

( واملادة UNHCR, 1951)  1951بوضع الالجئني لعام    من االتفاقية املتعلقة   22تنص املادة    حيث 
22  ( الطفل  اتفاقية حقوق  واحرتام  OHCHR, 1989من  الدول األطراف حامية  أنه يجب عىل  ( عىل 

وإعامل حق األطفال يف التعليم بغض النظر عام إذا كانوا يحملون الجنسية أم ال، طاملا أنهم يقيمون عىل  
من املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل، وإن مل    23ىل ذلك، فإن املبدأ  عالوة ع  أرايض الدولة املعنية.

يكن ملزماً، يؤكد مجدداً الحق يف التعليم املجاين واإللزامي لألطفال املرشدين داخلياً، وينص عىل وجوب  
ريشة يف نواحي الع  (. لألسف UNHCR, 1998احرتام هذا التعليم للغة والدين والهوية الثقافية للطفل )

الشعب   عليها وحدات حامية  التي تسيطر  الحسكة شامل رشق سوريا  وتل حميس يف محافظة  والهول 
الكردية، متتنع العائالت النازحة عن إرسال أطفالها إىل املدارس بسبب املناهج الكردية املفروضة من قبل  

دئ املذكورة أعاله. يشار  وحدات حامية الشعب وقوات سوريا الدميقراطية الكردية يف انتهاك صارخ للمبا
إىل أن األهايل النازحة يف محافظات الحسكة والرقة ودير الزور قلقون أيًضا عىل سالمة أطفالهم من  

 ,ACUالقصف العشوايئ واختطاف األطفال لغرض التجنيد من قبل وحدات حامية الشعب أو داعش )
طفال النازحني يف العديد من املناطق يف  كل العوامل املذكورة أعاله ضغطت وأثرت عىل تعليم األ (.  2017

 سوريا ودول اللجوء.
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 استجابة املجتمع الدويل .4
داخل  القانونية  االعتبارات  تتغلب عىل  التي  السياسية  االعتبارات  الفصل إىل رشح  هذا  يهدف 
  املجتمع الدويل. عىل الرغم من إدانة النظام السوري وحلفائه الرتكاب جرائم فظيعة جامعية ضد تعليم 

(، إال أن املجتمع الدويل مل  INGOsاألطفال من قبل األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية )
ينجح بعد يف توفري الحامية الالزمة لتعليم األطفال السوريني. منذ بداية الرصاع املسلح يف سوريا، مل  

 طفال. يصل رد املجتمع الدويل إىل مستوى الجرائم املروعة التي ترتكب بحق األ 
الحامية لألطفال   توفري  الدويل يف  املجتمع  يتساءل عن سبب فشل  أن  للمرء  ذلك، ميكن  ومع 

ليك يتمكن املجتمع   السوريني وتعليمهم عىل الرغم من أن تلك الحقوق مكفولة بقوة يف القانون الدويل.
األطفال، يجب أن يكون   الدويل من تطبيق أحكام القانون الدويل املعمول بها والتي توفر الحامية لتعليم

ليبيا ) بالتدخل اإلنساين كام حدث مؤخرًا يف  للسامح   ,Adamsهناك قرار من مجلس األمن الدويل 
لكن، تم ربط قرار مجلس األمن الدويل بأجندات ومصالح القوى العظمى بطريقة قد تتجاوز    (.2015

القوى العظمى بالتزامها بحامية املدنيني  ومع ذلك، كانت هناك حاالت أوفت فيها    حدود القانون الدويل.
. عىل أي حال، كانت   (R2P)من دون الرجوع ملجلس األمن الدويل مبوجب مبدأ املسؤولية عن الحامية

سوريا   بشأن  الدويل  األمن  مجلس  شلل  عليه  كان  مام  دراماتيكية  أكرث  الحامية  عن  املسؤولية  سياسة 
(Adams, 2015 .) 

    (R2P)الحاميةمبدأ املسؤولية عن  .أ
ينص مبدأ املسؤولية عن الحامية عىل أن مفهوم السيادة ليس مطلًقا وميكن تقديم البعد االنساين 
العرقي.   والتطهري  الحرب  مواطنيها من جرائم  تأمني وحامية  الدولة يف  إذا فشلت  الدولة  عىل سيادة 

ع ورواندا  البلقان  حروب  خالل  التسعينيات  يف  الحامية  مسؤولية  الجنائية  ظهرت  املحكمة  فشلت  ندما 
، حدد األمني العام لألمم املتحدة  2009يف عام    الدولية يف الترصف لحامية املدنيني خالل تلك الحروب.

بان يك مون مبدأ املسؤولية عن الحامية من خالل ثالث قواعد أساسية: أوالً، يجب أن تتحمل الدول  
ئية من جرائم الحرب واإلبادة الجامعية والتطهري العرقي  مسؤولية حامية سكانها الخاضعني لواليتها القضا

والجرائم ضد اإلنسانية. ثانيًا، يقع عىل عاتق املجتمع الدويل مسؤولية مساعدة الدول يف الوفاء بالتزاماتها 
بحامية املدنيني. ثالثًا، إذا فشلت الدولة بشكل واضح يف حامية شعبها، فإن املجتمع الدويل يتحمل مسؤولية 

امية املدنيني من خالل استخدام تدابري ترتاوح من استخدام الوسائل السلمية إىل الوسائل العسكرية  ح
 (.Fasulo, 2015كمالذ أخري دون موافقة مسبقة من مجلس األمن الدويل )
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لذا، فإن مربر التدخل االنساين وفًقا للفقرات الثالث يف مبدأ املسؤولية عن الحامية يف الرصاع 
وبعيًدا عن حامية األطفال، هاجم    موجود منذ بداية استخدام النظام السوري العنف ضد شعبه.يف سوريا  

وبالتايل   الحربية،  والطائرات  واملدفعية  بالدبابات  بكثافة  واملدرسني  والطالب  املدارس  السوري  النظام 
نظر يف إجراءات ومن ثم، فمن واجب املجتمع الدويل ال  استنفدت كل الوسائل السلمية لحامية األطفال.

وأيًضا، يف    أكرث رصامة يف وقت يبدو فيه تفويض مجلس األمن الدويل مستحيالً من الناحية السياسية.
مبدأ  الالزمة مبوجب  األخالقي التخاذ اإلجراءات  باألساس  الدويل  املجتمع  يتمتع  امللحة،  الظروف  ظل 

ألكرث اكتامال للتدخل يف إطار املسؤولية  زمة األطفال يف سوريا هي النموذج افأ   املسؤولية عن الحامية.
لتجنيب األطفال السوريني املزيد من املآيس واألهوال )  ,Adamsعن الحامية وقد تكون بصيص أمل 

ولكن يجادل املناهضون للتدخل االنساين عىل أنه بدون تفويض من مجلس األمن الدويل مبوجب    (.2015
أي تدخل عسكري سيكون غري قانوين مبوجب القانون الدويل    الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فإن

(UN, 1945.)   عىل الرغم من أن مسؤولية الحامية هي يف املقام األول مبدأ وقايئ، إال أنها تهدف إىل
الرتكيز عىل أي إجراء قرسي محتمل ضد مرتكبي الفظائع بطريقة رشعية من الناحية القانونية واألخالقية  

(Adams, 2015 .) 
باملقابل، كانت هناك عدة حاالت تدخلت فيها القوى العظمى يف الشؤون الداخلية للدول األخرى 

إن اتباع سياق التدخل    العتبارات سياسية خارج إطار القانون الدويل، مبوجب مبدأ املسؤولية عن الحامية.
يقودنا إىل االعتقاد بأن    مبوجب مبدأ املسؤولية عن الحامية مرورا بالتدخالت يف البوسنة وكوسوفو وليبيا

التدخل اإلنساين يف ظل النظام الدويل الحايل ال يقوم عىل اعتبارات قانونية بل عىل اعتبارات سياسية 
يف الواقع، فإن تاريخ العالقات الدولية ميلء بأمثلة أخرى من التدخل اإلنساين   (. Adams, 2015بحتة )

الواقع إن الظروف السياسية املحيطة باألزمة السورية تختلف  يف    والسياسية.وفًقا لالعتبارات القانونية  
سابقاّ.  املذكورة  الثالث  الحاالت  ظروف  واالقتصادية   عن  السياسية  املصالح  بطبيعة  يتعلق  فيام  خاصة 

عام   املبارش يف  العسكري  وتدخلها  سوريا  األسد.  2015الروسية يف  نظام  حليفها  الحالة   لحامية  ففي 
رية، كانت األرضية للسامح بالتدخل اإلنساين لحامية األطفال موجودة منذ بداية الرصاع، لكن الفيتو  السو 

الرويس والصيني يف مجلس األمن الدويل واالعتبارات السياسية قوضت أي حل لوقف القتل يف سوريا  
(Al-Marsad, 2013 .) 

 املبادرات الدولية  .ب
للمجتمع الدويل يف  / آب    22  كانت االستجابة األوىل  إلنشاء لجنة تحقيق دولية    2011أغسطس 

يف   .2011مستقلة من قبل مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان منذ مارس / آذار  
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، وثقت لجنة التحقيق أمناط االنتهاكات ضد حقوق األطفال  2011نوفمرب / ترشين الثاين    23تقرير بتاريخ  
ء واالعتقاالت التعسفية واالختفاء القرسي والتعذيب والعنف الجنيس. أبلغت  واإلعدامات خارج نطاق القضا

لجنة التحقيق عن هذه االنتهاكات تحت عنوان االنتهاكات والجرائم مبوجب القانون الدويل املعمول به  
(OHCHR, 2011 جاءت املبادرة الثانية من جامعة الدول العربية يف .)وتضمنت خطة    2011سبتمرب  10

، أطلقت جامعة الدول العربية  2012تقال إىل نظام دميقراطي، لكن النظام مل يستجب لها. ويف يناير  لالن
مبادرتها الثانية، والتي نصت عىل وجوب تسليم األسد صالحياته إىل نائبه فاروق الرشع، والتي رفضها  

ي نتج عنه إصدار  ، انعقد مؤمتر جنيف الذ2012يف يونيو  و   (.Küçükkeleş  ،2012النظام مرة أخرى )
 (. UN, 2012إعالن جنيف وأبرز الحاجة إىل العمل من أجل إنشاء سلطة تنفيذية انتقالية كاملة )

أحد أهم املرجعيات إىل العملية السياسية بناًء  2118عالوة عىل ذلك، يعد قرار مجلس األمن رقم  
املتحدة إىل سوريا ) األمم  مبعوث  عنان،  الست لكويف  النقاط  كانون  UNSC, 2013عىل خطة  (. ويف 

جنيف  2014الثاين   مؤمتر  انعقد  وكان    2،  سوريا،  إىل  األممي  املبعوث  اإلبراهيمي  األخرض  بدعوة من 
مجزرة  بعد  السورية  الكيميائية  األسلحة  نزع  إىل  أدى  الذي  األمرييك  الرويس  للتعاون  مثرة  املؤمتر 

، اجتمع سبعة عرش  2015يف أكتوبر  و   (. UNSC, 2014الكياموي يف الغوطة التي ارتكبتها قوات النظام )
يف الشهر التايل،  و   بلًدا يف فيينا ووافقوا عىل السعي لتطوير أطر تسهم لالنتقال السيايس يف سوريا.

، وبالتايل توصلت الدول الكربى إىل خارطة طريق لتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء  2ُعقدت محادثات فيينا  
، أصدر 2015يف ديسمرب  و   (.Crisis Group, 2015النظام واملعارضة )انتخابات وإجراء محادثات بني  

، والذي شكل نقطة تحول أساسية يف العملية السياسية يف سوريا، حيث  2254مجلس األمن الدويل القرار 
من محتواه    2118حاول الرعاة إنشاء بداية جديدة للمفاوضات من أجل إفراغ قرار مجلس األمن رقم  

(UNSC, 2015 .) 
عالوة عىل ذلك، انعقدت جولة جديدة من جنيف، حرضها ممثلون عن النظام، يف كانون الثاين  

، لكنها ُعلقت بعد أن اعرتض وفد املعارضة عىل االستمرار بسبب هجوم النظام عىل حلب،  2016)يناير(  
أيًضا. بالفشل  باءت  اجتامعات يف جنيف  سلسلة  عقدت  )يناير(  و   ثم  الثاين  كانون  ا2017يف  نطلقت  ، 

النسخة األوىل من مفاوضات أستانا، حيث توصلت روسيا وتركيا وإيران إىل اتفاق بشأن إنشاء آلية ثالثية  
، جرت سلسلة من مفاوضات أستانا.  2018و  2017ملراقبة تنفيذ وقف إطالق النار. وبعد ذلك بني عامي  

عىل مساحات واسعة بعد تجميد  حيث كان النظام السوري املستفيد األكرب من النتائج، خاصة أنه سيطر  
الجبهات. عالوة عىل ذلك، فإن معظم أطراف املعارضة السورية واملجتمع الدويل ال يعرتفون مبفاوضات  

 (. Ziadeh, 2017أستانا كمسار سيايس للحل يف سوريا )
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خالل الرصاع، استخدمت روسيا والصني حق النقض ضد ستة مشاريع قرارات بينام استخدمت  
بعد أشهر قليلة من اندالع حيث    لنقض ضد ستة قرارات أخرى لحامية نظام حليفها األسد.روسيا حق ا

، عطلت روسيا مرشوع قرار قدمته جامعة الدول 2011االحتجاجات السلمية، يف أكتوبر / ترشين األول  
ملدنيني  العربية والدول األوروبية يدعو فيه إىل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان واستخدام القوة ضد ا

، كانت جميع مشاريع القرارات املعطلة 2018و  2012بعد ذلك بني عامي    (.UN, 2019مبن فيهم األطفال )
كام ذكرنا سابًقا،   من قبل روسيا تدعو إىل وضع حد للفظائع املستمرة وتقديم نظام األسد إىل العدالة.

بب حق النقض الرويس والصيني،  عىل الرغم من فشل مجلس األمن الدويل يف االستجابة بشكل مناسب بس
قرارًا بشأن وصول املساعدات اإلنسانية واألسلحة الكياموية ومحادثات   24فقد أصدر مجلس األمن الدويل  

أيًضا، صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة    (.GCR2P  ،2019السالم ولكن مل يتم تنفيذ أي منها بالكامل )
(، والتي تنص عىل تشكيل  IIIMلية الدولية املحايدة واملستقلة )عىل قرار تشكيل اآل  2016ديسمرب    21يف  

عالوة عىل ذلك، نجح مجلس حقوق اإلنسان   (.UN, 2016لجنة خاصة لتحديد مجرمي الحرب يف سوريا )
قراًرا تندد بالوحشية يف سوريا، أكد معظمها أن عىل النظام السوري الوفاء مبسؤوليته   27يف اعتامد  

وعليه فقد استنفد املجتمع الدويل جميع الوسائل لتوفري الحامية   (.GCR2P  ،2019ني )تجاه حامية املدني
  لألطفال السوريني أثناء النزاع، مبا يف ذلك فشل املبعوثني الدبلوماسيني واملحادثات السياسية والعقوبات. 

ايل فشل املجتمع الدويل  مل يكن أي من الخيارات املذكورة فعاالً يف توفري الحامية لألطفال وتعليمهم، وبالت
 يف الوفاء بالتزاماته تجاه األطفال السوريني. 

كام انتقد رئيس لجنة التحقيق، باولو بينريو، فشل املجتمع الدويل يف منع نظام األسد وحلفائه من  
ارتكاب املزيد من جرائم الحرب ضد األطفال، مشريًا إىل أنهم جمعوا عرشات اآلالف من الوثائق التي  

وأضاف أن املجتمع الدويل فشل أيًضا يف إحالة مرتكبي الجرائم إىل املحكمة الجنائية    لك الجرائم.تؤكد ت
كام تشري    (. Osman, 2019الدولية ملحاكمتهم، داعيًا إىل اتخاذ إجراءات تحرتم حقوق اإلنسان واألطفال )
مع الدويل يف اتخاذ تدابري لني معلوف، مديرة البحوث يف الرشق األوسط، إىل أن اإلخفاق الكاريث للمجت

ملموسة لحامية األطفال السوريني سمح ألطراف النزاع، وال سيام الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب  
روسيا   خاصة  خارجية  قوى  مبساعدة  وذلك  العقاب  من  التام  اإلفالت  مع  اإلنسانية  ضد  وجرائم 

(Amnesty, 2018 .) ألمرييك السابق للشؤون السياسية، جيفري  عالوة عىل ذلك، قال وكيل األمني العام ا
فيلتامن، إن سوريا رمبا ال تزال املثال األكرث مأساوية عىل فشل املجتمع الدويل يف معالجة كارثة إنسانية 

 (. UN, 2018وسلمية وأمنية وحقوق إنسانية )
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 النظريات الرئيسية للعالقات الدولية ومبدأ املسؤولية عن الحامية يف سوريا  .ت
يزال الجدل السيايس والقانوين جارياً عىل مستوى الجهات الفاعلة يف الدولة القومية حول  ال  

التدخل اإلنساين مبوجب مبدأ املسؤولية عن الحامية بني املؤيدين واملعارضني عىل حد سواء من منظري  
ضوء العوملة، مل يعد من  الليربالية أو الواقعية. حيث يرى الرأي األول املتمثل بالنظرية الليربالية، أنه يف  

املمكن التمسك مبفهوم السيادة الوطنية عىل حساب البعد االنساين. أما الثاين واملتمثل بالنظرية الواقعية،  
فقد عارضها عىل أساس أنها تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية وتنطوي عىل تدخل يف الشؤون الداخلية  

عىل الرغم    (.Bellamy & Wheeler, 2017ق أهدافها )للدول وميكن أن تستغلها القوى العظمى لتحقي
من اهتامم الليربالية بحقوق اإلنسان، اختلف مؤيدوها يف وجهة نظرهم بشأن التدخل اإلنساين، لكن هذا  

يربر ستانيل هوفامن التدخل يف  حيث    الخالف مل مينعهم من تربير التدخل يف الكثيىر من الحاالت.
لقد انتقدت الليربالية مبدأ السيادة   ويل وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. حالتني: تهديدات للسالم الد

وعدم التدخل حيث ترى أن السيادة ليست سلعة مطلقة والدولة املنتهكة لحقوق االنسان معرضة لخسارة  
(. أما الواقعية فتنتقد مبدأ التدخل يف سيادة الدول وتحث عىل معالجة  Hoffmann, 1995حق السيادة )

ضايا ذات الطبيعة اإلنسانية والتفاوض بشأنها وعقد اجتامعات تفاهم ملنع الرصاع. حيث تدور مبادئ الق
الواقعية حول األنانية، والفوىض، ومركزية الدولة، والقوة ومبدأ السيادة، أما بالنسبة للمبادئ األخالقية 

  م التدخل االنساين العتبارات إنسانية. عند الواقعية فال وجود لها يف العالقات الدولية وبالتايل فهي ال تدع
والفوىض   التصعيد  ومنع  الدويل  النظام  للحفاظ عىل  التدخالت فقط  مثل هذه  الواقعيون  يربر  ختاماّ 

 (.  Bellamy & Wheeler, 2017والحرب )
 الخامتة  .5

ع  سعى هذا البحث إىل معالجة وضع تعليم األطفال أثناء النزاع السوري املسلح واستجابة املجتم
حيث كشف البحث عن انتهاكات جسيمة ضد تعليم األطفال السوريني    الدويل لالنتهاكات املرتكبة ضدهم. 

من خالل تطبيق األطر القانونية للقانون الدويل ومراجعة تقارير األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن 
الحكومية.  الدولية غري  املنظامت  األ   وتقارير  املسلح، كان  السوري  النزاع  الضحايا األكرث  يف  طفال هم 

ضعفاً وبالتايل كانوا أكرث املترضرين، خصوصاّ حقهم يف التعليم. رغم أن سوريا صادقت عىل اتفاقية 
حقوق الطفل والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها من االتفاقيات 

، فقد كشف البحث عن قدر كبري من االنتهاكات ضد  ذات الصلة لتوفري الحامية لحق األطفال يف التعليم
كانت أشد االنتهاكات الهجوم املبارش عىل املدارس، حيث  تعليم األطفال أثناء الحرب املستمرة يف سوريا.

 واستهداف الطالب واملعلمني، واالختطاف وتجنيد األطفال، واالستخدام العسكري للمدارس.
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مري وإرضار مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس، وبالتايل لقد أدى الهجوم عىل املدارس إىل تد
مليون طفل من التعليم. كام أدت االعتداءات عىل التعليم إىل تجنيد األطفال وعاملة    2.8فقد حرم أكرث من  

عىل الرغم من أن تجنيد األطفال يعد انتهاكًا صارًخا صارًخا للقانون الدويل، إال   األطفال والزواج املبكر.
وقوات سوريا الدميقراطية   حالة تجنيد أطفال من قبل داعش، ووحدات حامية الشعب   825هناك    أنه كان

خلصت تقارير  كام    الكردية، وهيئة تحرير الشام، وقوات النظام السوري والجامعات املسلحة األخرى.
السوري وحلفاءه هم ا النظام  أن قوات  الحكومية إىل  الدولية غري  واملنظامت  املتحدة  ملسؤولون األمم 

أن  كام  التعليم.  وحقهم يف  األطفال  املستمرة ضد  الجامعية  الوحشية  الجرائم  ارتكاب  عن    األساسيون 
التورط املبارش لقوات روسية وإيرانية وميليشيا حزب الله يف العديد من الهجامت عىل املدارس يجعلها 

رد يف الفصلني الثالث والرابع أثناء  باختصار، ال تزال حامية تعليم األطفال كام و  رشيكة للنظام السوري.
الحرب السورية مهملة، عىل الرغم من أن حامية تعليم األطفال أثناء النزاع املسلح راسخة يف القانون  
الدويل. إذا مل يتم تصميم نهج شامل لتعليم األطفال املتأثرين بالنزاع املسلح وتنفيذه بشكل مبارش أثناء  

من أجل    ل، فإن سوريا وجريانها سيعيشون دورة دامئة من العنف والفقر.النزاع وبعده عىل املدى الطوي 
مواجهة التحدي املتمثل يف توفري التعليم املناسب لألطفال يف مثل هذه الظروف، يجب توفري حامية  

  شاملة من قبل املجتمع الدويل بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية.
ات واملبادرات السياسية لحل األزمة السورية استنفدت  كام خلص البحث أيضاّ إىل أن جميع املحادث

أصيب املجتمع الدويل بالشلل يف تطبيق املبادرات املذكورة حيث    بسبب فشل املجتمع الدويل إلنفاذها.
من األمثلة السابقة تظهر   أعاله بسبب الفيتو الرويس والصيني وتداخل مصالح القوى اإلقليمية والدولية.

عالوة    تاريخ العامل الحديث مل يشهد موقفا دوليا موحدا من أي أزمة، وكان دامئا منقسامّ.الحقيقة أن  
عىل ذلك، بعد مراجعة التدخل اإلنساين مبوجب مبدأ املسؤولية عن الحامية من خالل نظريات الواقعية  

ية وهو تقديم البعد  والليربالية، قد يكون التدخل لحامية األطفال ممكنًا من خالل مبادئ النظرية الليربال
االنساين عىل مبدأ السيادة. بينام يكون التدخل ممكناّ حسب النظرية الواقعية لحفظ األمن الدويل وملنع  

تعترب سوريا اليوم مثاالً منوذجياً عىل فشل املجتمع الدويل يف حل مشكلة كان    الفوىض وتصعيد الحرب.
لكن ضيق وجهات النظر حول    مة االنسانية منذ البداية.من املمكن أن يؤدي التدخل املبكر إىل إنهاء األز 

عىل   مصالح الدول اإلقليمية والدولية حالت دون قيام املجتمع الدويل بالتزاماته تجاه األطفال السوريني.
الرغم من االنقسام يف املجتمع الدويل، كانت األرضية للتدخل اإلنساين من قبل الواليات املتحدة األمريكية  

  2013اصة عندما تجاوز النظام السوري الخط األحمر باستخدام األسلحة الكيميائية يف عام  موجودة خ
 وذلك من خالل وجهة نظر الواقعية والليربالية.
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وتشري استنتاجاته   ويف الختام، يندرج هذا البحث يف إطار الدراسة التطبيقية لحقوق اإلنسان.
تها يف أوقات النزاع املسلح وإن فشل املجتمع الدويل  إىل أن حامية تعليم األطفال تكون يف أضعف حاال 

بعد دراستنا املتعمقة لهذا املوضوع، يتطلب    يف توفري الحامية يرجع إىل اعتبارات سياسية واقتصادية.
قياس النتائج واملعطيات تقيياًم واسع النطاق للنطاق املكاين واإلطار الزمني؛ لكن األكرث فائدة هو البحث  

 يساعد يف تحليل حامية تعليم األطفال ودور املجتمع الدويل يف توفري الحامية الشاملة. الذي ميكن أن
 التوصيات

بالحرب   .1 املتأثرين  السوريني  تعليم األطفال  لحامية  األولوية  ملموسة إلعطاء  اتخاذ إجراءات 
 وخلق بيئة مالمئة للتعليم حاالً. 

 كبند أسايس لتحقيق سالم دائم.إدراج حامية تعليم األطفال يف عمليات السالم  .2
العمل عىل إعادة صياغة االتفاقيات الدولية التي تكفل حامية تعليم األطفال إثناء النزعات   .3

املسلحة وجعلها ملزمة مع مراعاة تضمني عقوبات تتناسب مع االنتهاكات من أجل ضامن احرتام هذه  
 االتفاقيات. 

الد .4 املجتمع  قبل  من  السوري  النظام  عىل  األمن الضغط  مجلس  قرارت  إنفاذ  أجل  من  ويل 
 واحرتام االتفاقيات التي تضمن حقوق الطفل وتعليمه. 

عىل املجتمع الدويل أن يتحمل مسؤولياته تجاه االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال السوريني   .5
 . R2Pمن خالل التدخل االنساين تحت مبدأ مسؤولية الحامية 

ح آلية عمل مجلس األمن وإلغاء امتياز حق النقض )الفيتو(  عىل املجتمع الدويل العمل عىل اصال  .6
 للدول الخمس دامئة العضوية من أجل ضامن عدم تعرض قرارت املجلس البتزاز تلك الدول. 

كام يقرتح هذا البحث بالتأكيد مزيًدا من األبحاث يف مجال حامية تعليم األطفال والذي من  .7
 رق أكرث فعالية.شأنه أن يسمح للمجتمع الدويل باستكشاف ط 

أكرث عىل  .8 الرتكيز  الدولية  العالقات  القانونيني ومنظري  والباحثني  الدول  أخريًا، يجب عىل 
إيجاد آلية أفضل للتصويت عىل مشاريع القرارات يف مجلس األمن الدويل خصوصاّ عندما تتعلق القضية  

 بحامية األطفال يف أوقات النزاع املسلح. 
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