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متفرقات

 7آالف مدرسة خارج الخدمة
«لغة الحرب» على مقاعد الدراسة
بعدما ّ
دمرت الحرب
آالف
المدارس وقتلت ّ
ّ
مئات المدرسين والطل ّب،
ّ
وتسببت بتعطيل العملية
التربوية في الكثير من
المناطق ،ها ّهي تترك
مفرداتها ّتتسلل إلى
لتستحوذ
أذهان الطلب،
عقولهمّ ،
وتتبدى
على
في سلوكياتهم

ً
بلغت  25ألف ليرة ،فضال عن تكاليف
ّ
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،وك ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــل املـ ـقـ ـت ــرح ،مــن
ال ـج ــام ـع ــة ،ت ـج ـم ـيــد فـ ـص ــول ال ــدراس ــة
ل ـل ـطــاب م ــن خ ـ ــارج دم ـش ــق ،إل ــى حني
توفير مسكن لهم.
عــاش الـطــاب على مــدى سنتني من
تاريخ النزوح وقتًا عصيبًا ،فاملناهج
وتــرتـيــب الـصـفــوف لــم يكن مناسبًا،
خ ـص ــوص ــا أن رس ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل لــم
ّ
ّ
تـنـخـفــض ،وك ــل ذل ــك ان ـطــاقــا مــن أن
إدارات الجامعات تعاملت مع الحال

أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب تــركــت
ّ
السلبية في مختلف نواحي
آثارها
ّ
ال ـح ـي ــاة ،ولـ ــم تـسـتـثــن ال ـ ـطـ ــاب ،إذ
ّ
ّ
وتعليمية،
سلوكية
أمطرتهم بأزمة
ّ
التسرب من املــدارس
لتعود ظاهرة
إلــى الــواجـهــة ،بعدما أوشـكــت على
الـ ـت ــاش ــي ،ق ـب ــل الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ــع
امل ــاض ـي ــة .وب ـي ـن ـمــا ت ـب ــدو ال ـظــاهــرة
ّ
واق ـع ــا مـلـمــوســا ع ـلــى األرض ،ف ــإن
إح ـصــائ ـيــات وزارة ال ـتــرب ـيــة تـقــول
ّ
عـكــس ذل ــك .كـمــا أن أط ـفــال ســوريــا،
ال ـي ــوم ،غ ـ ــادرت الـ ـب ــراءة مــامـحـهــم،
ب ـع ــدم ــا ت ـس ـ ّـرب ــت ل ـغ ــة الـ ـح ــرب إل ــى
مــدارسـهــم ،لتطغى على أحاديثهم
وتصبغ كلماتهم بصبغة عسكرية،
وتـلـ ّـون تعابيرهم بــألــوان السياسة
الـقــاتـمــة .امل ـ ّ
ـدرس ــة سمحية عثمان
التي أمضت  23سنة في التدريس،
ّ
ّ
توصف حال طلب اليوم ،في حديث
إلى «األخبار»« :يتحدثون عن أنواع
األسـ ـلـ ـح ــة وط ـ ـ ــرق ال ـق ـت ــل وحـ ـ ــاالت
املـ ـ ــوت .ح ـتــى أل ـعــاب ـهــم وحــركــاتـهــم
تحمل الكثير مــن الـعـنــف .ال يمكن
الـقــول إن ه ــذه الـتـصــرفــات مرتبطة
بنشأتهم ،أو طــريـقــة تربيتهم ،بل
مجرد ردود أفعال ّ
هي ّ
آنية للظروف
الـتــي يعيشونها ،فــي هــذا الــوقــت».
ّ
العامة
وتــوضــح عثمان أن الـحــالــة
للطالب ،هي «عــدم استقرار نفسي،
انعكس على أغلب سلوكياتهم»ّ .أما
إباء علي ،املشرفة في مدرسة بنات
ال ـش ـه ــداء ،ف ــي دم ـش ــق ،فـتـشـيــر إلــى
حاالت مختلفة« :ظهرت االنطوائية
لـ ــدى ب ـع ــض ال ـط ــال ـب ــات ،فـتـجــدهــن
م ـن ـع ــزالت ،ويـتـجـنــن ال ـحــديــث مع
املشرفات واملدرسات .بعضهن فقدن
األمل باملستقبل ،ووصلن إلى حالة
نفسية سيئة ،وأخــريــات استطعن
التأقلم بعد فترة .ورغم ذلك ،فأغلب
ّ
الـ ـط ــالـ ـب ــات ،وخـ ــاصـ ــة مـ ــن ه ـ ــن فــي
مــرحـلــة امل ــراه ـق ــة ،أصـبـحــن يحملن
ّ
وتؤكد ّ
املدرسة
طباعًا قاسية جدًا».
ف ــي كـلـيــة ع ـلــم ال ـن ـفــس ،ف ــي جامعة
دم ـ ـشـ ــق ،الـ ــدك ـ ـتـ ــورة مـ ـن ــال ج ـن ـيــد،
وجـ ـ ــود ح ــال ــة م ــرض ـي ــة ن ـش ــأت بني
األطـفــال نتيجة تــراكــم العنف الــذي

على أنه «ظرف حرب».
ن ـي ـفــن ع ـ ـيـ ــاش ،ال ـط ــال ـب ــة فـ ــي جــام ـعــة
ق ــاسـ ـي ــون ،ق ـس ــم امل ـي ـك ــان ـي ــك ،مـطــالـبــة
بالدوام بشكل مستمر ،ألن نسبة غياب
تبلغ  %15تحرمها الـتـقــدم لالمتحان
الـعـمـلــي« ،وبــال ـتــالــي عـلـيـنــا دف ــع ثمن
الـتـسـجـيــل مـ ـج ــددًا» .رغ ــم أن الجامعة
سمحت ،في األسابيع األولــى ،للطالب
الــذيـ ّـن يـعـيـشــون فــي املـنــاطــق البعيدة
ب ـت ـلــقــي املـ ـح ــاض ــرات ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت،
للتخفيف من ضغط الحضور في ّ
املقار

يتعرضون له ،وتشرح ذلك بالقول:
ّ
«الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة ال ـتــي خلفتها
ال ـحــرب ألســرهــم مــن ضيق معيشة
ّ
وعــدم شعور بــاألمــان ،شكلت حالة
ّ
تتصف بصعوبة املعافاة ،وتسببت
بخلل املنظومة االجتماعية بشكل
عـ ـ ـ ـ ــام .وي ـ ـت ـ ـضـ ــح ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي سـ ـل ــوك
الـ ـط ــاب م ــع أق ــرانـ ـه ــم ،ومـ ــا يـصــدر
عنهم من حاالت عدوانية ،والسعي
ّ
إلـ ـ ــى الـ ــرفـ ــض ال ـ ــدائ ـ ــم لـ ـك ــل مـ ــا هــو
إيـجــابــي مــن حــولـهــم .ويـصــل األمــر،
أح ـيــانــا ،إل ــى ع ــدم االم ـت ـثــال ألوام ــر
املدرسني ،وحتى األهل ،وغيرها من
ّ
السوية».
السلوكيات غير

تأرجح المستوى الدراسي

دمشق ــ لمى علي

منطقتي الـقـلـمــون ال ـشــرقــي والـغــوطــة
الشرقية .وفي السياق ،نفذ أحد عناصر
«داع ــش» فجر أم ــس ،عملية انتحارية
اسـتـهــدف فيها إح ــدى نـقــاط مسلحي
«ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام» ال ـت ــاب ــع ل ــ»ال ـج ـب ـهــة
اإلسالمية» في محيط منطقة «البترا»
ف ـ ــي «الـ ـقـ ـلـ ـم ــون الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي» .ال ـع ـم ـل ـيــة
االن ـت ـح ــاري ــة أسـ ـف ــرت ع ــن م ـق ـتــل  3من
ـدد آخ ــر مـنـهــم .في
املسلحني وج ــرح ع ـ ٍ
ّ
املـقــابــل ،هاجمت املجموعات املسلحة
نـقــاطــا لـ ــ«داع ــش» فــي املـنـطـقــة ،مــدمــرة
« 4س ـيــارات تابعة للتنظيم وقـتــل من
بيان لـ«فيلق الرحمن»
فيها» ،بحسب
ٍ
ف ـ ــي حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع «ت ــويـ ـت ــر».
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان إن «فـيـلــق الــرح ـمــن»،
بالتعاون مع «جيش اإلسالم» و«جبهة
ال ـن ـص ــرة» و«ج ـي ــش أس ـ ــود الـشــرقـيــة»
و«أحرار الشام» ،يخوضون «اشتباكات
عنيفة في القلمون ضد تنظيم داعش،
ويتقدمون في منطقة املنقورة» .وتجدر
اإلشـ ــارة إل ــى أن ه ــذه الفصائل شكلت
منذ مــدة غرفة عمليات موحدة إلدارة
املعارك ضد تنظيم «الدولة».

سوريا
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ترافق التغير في سلوكيات الطالب
م ــع ح ــال ــة ان ـخ ـف ــاض ف ــي مـسـتــوى
التحصيل ال ــدراس ــي ،لــم ينج منها
ّ
إال قــلــة مـ ّـمــن أصـ ــروا عـلــى الـحـفــاظ
ّ
عـ ـل ــى تـ ـف ــوقـ ـه ــم ،رغ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــل املـ ـح ــن.
ّ
سميحة عثمان،
وبحسب املــدرســة ّ
فـ ـ ــإن الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـص ــف ــي ألكـ ـث ــر مــن
 %70من الطالب (فــي املــدارس التي
ّ
تدرس فيها) أصبح دون مستواهم
املـعــروف سابقًا ،وتـقــول« :لــم يصل
ذلـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ّـد ضـ ـع ــف املـ ـسـ ـت ــوى
ال ــدراس ــي ،إال أن التفاعل وامل ـبــادرة
خ ــال حـصــص ال ــدراس ــة ،انخفض
بشكل ملحوظ عند الغالبية .ومن
حافظ على مستواه هــم املتفوقون
فـ ـ ـق ـ ــط» .وه ـ ـ ــو م ـ ــا تـ ـ ــؤكـ ـ ــده ،أيـ ـض ــا،
امل ـ ّ
ـدرس ــة أوراس خـلـيـفــة ،مضيفة:
«يـ ـع ــان ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب مــن
الشرود أثناء إعطاء الدروس وفقدان
الــرغـبــة بالتعلم ،وحـتــى بممارسة
ال ـه ــواي ــات .كـمــا ابـتـعــد أغـلـبـهــم عن
املـطــالـعــة ،وأص ـب ـحــوا سلبيني إلــى
ّ
حد كبير»ّ .
وتبرر املرشدة النفسية،
غــالـيــة سـق ـبــانــي ،وال ـت ــي تـعـمــل في
إح ـ ــدى مـ ـ ــدارس دم ـش ــق ،وف ــي عـ ّـدد
مــن مــراكــز اإلي ـ ــواء ،أس ـبــاب الـتــأخــر
ال ــدراس ــي عـنــد ال ـط ــاب ال ــذي ــن نــزح
ذووهــم من أماكن سكنهم األصلية،
ب ــال ـق ــول« :فـ ـت ــرة ال ـ ـنـ ــزوح ،وتــرتـيــب
األوضاع في أماكن اإلقامة الجديدة
جـعــا ال ـطــالــب يـتــأخــر دراس ـي ــا ّعن
ّ
وخاصة مع وضعه في صف
أقرانه،
ّ
أدنــى من مستواه العمري ،ما شكل
لديه ّردة فعل سلبية تجاه التعلم،
ومظاهر عدوانية مع زمالئه ،تمثلت
بتعطيل وق ــت الـجـمــاعــة ،ووصـلــت
إل ــى ح ـ ّـد الـ ـض ــرب ،أو ال ـس ــرق ــةّ .أم ــا
الطالب الذين لم ّ
يغير ذووهم مكان
سكنهم ،فلم يسلموا مــن الضغوط
التي انعكست على األهــل ،وتمثلت
بعدم القدرة على تلبية كل متطلبات
أبنائهم ،املــاديــة واملعنوية ،ما ّأدى
أي ـض ــا إلـ ــى الـ ـت ــراج ــع ف ــي مـسـتــوى
التحصيل الدراسي».
يـ ـعـ ـت ــرف م ـ ـعـ ــاون وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة،
الــدكـتــور فــرح املـطـلــق ،بــأن العملية
التربوية «ليست في أفضل حاالتها،

الجديدة .أحد التجار كان ينوي التفاهم
م ــع إداريـ ـ ــن ف ــي ال ـجــام ـعــة ،السـتـثـمــار
«دمسيكون مــول» في حي كفرسوسة،
ّ
كمقر للجامعة ،لكن ذلك
في العاصمة،
يعني أن تكلفة التسجيل في الجامعة،
ستصل إل ــى حــد مـلـيــون ل ـيــرة ســوريــة
سـنــويــا ،األم ــر ال ــذي أث ــار لغطًا وخوفًا
بني الطالب ،ما ّأدى إلى توقف الصفقة،
أو ّربـ ـم ــا تــأج ـي ـل ـهــا ،ب ـح ـســب م ــا قــالــه
أحــد التجار الشركاء فــي هــذا املشروع
لـ«األخبار» ،رافضًا ذكر اسمه.

إال أن ـهــا فــي حــالــة ج ـيــدة ،وخــاصــة
فــي مــا يتعلق بمستوى التحصيل
الدراسي» ،والدليل على ذلك ،حسب
ق ــول ــه ،نـتــائــج ام ـت ـحــانــات ش ـهــادات
التعليم األســاســي وال ـثــانــوي التي
ل ــم تـخـتـلــف ع ـ ّـم ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه قبل
ّ
بالكم أو النوع،
سنوات األزمة ،سواء
عازيًا الفضل في ذلك إلى «الجهود
املبذولة فــي القطاع الـتــربــوي ،على
املستويات كافة ،ورغبة ذوي الطالب
بـمـتــابـعــة أبـنــائـهــم مـسـيــرة الـعـلــم».
وي ـض ـي ــف« :رغ ـ ــم خ ـ ــروج ح ــوال ــى 7
آالف مــدرســة عــن الخدمة فــي الرقة
وح ـلــب وديـ ــر ال ـ ــزور وإدل ـ ــب وري ــف
دم ـش ــق م ــن أصـ ــل  22ألـ ــف مــدرســة
فــي جميع أنـحــاء ســوريــا ،وخسارة
مادية تزيد على  230مليار ليرة ،في
القطاع التربوي ،وفقدان  403شهداء
من كوادر وزارة التربية ،و 524طالبًا
وطــالـبــة ،ال ت ــزال العلمية التربوية
والتعليمية مستمرة ،ومضبوطة».

أرقام التسرب سياسية!
قـ ــد ي ـت ـم ـثــل الـ ـسـ ـل ــوك غ ـي ــر ال ـس ــوي
للطالب الــذي ال يتمكن مــن مواكبة
أقـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة ،دراس ـ ـي ـ ــا
واجـتـمــاعـيــا ،بــالـتـسـ ّـرب ،وفـقــا لــرأي
امل ــرش ــدة النفسية غــالـيــة سقباني،
التي تقول« :يلجأ بعض الطالب إلى
ترك املدرسة ،للتعبير عن الغضب،
أو ال ـت ـم ـ ّـرد نـتـيـجــة الـ ـظ ــروف الـتــي
يـعـيـشــونـهــا .أو ق ــد ي ـكــون الـتـسـ ّـرب
قـ ــرارًا شخصيًا لـلـطــالــب ،أو ذوي ــه،
سعيًا للبحث عــن عمل يساعد من
خــالــه األسـ ــرة .»،لكن الــدكـتــور فرح
املطلق يرفض هذا الكالم ،ويؤكد أن
ّ
التسرب ،في املناطق اآلمنة،
نسبة
قليلة جـدًا ،واألرق ــام واإلحصائيات
املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ،ح ـ ــول نـ ـس ــب ال ـت ـس ــرب
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا« ،ه ـ ــي م ـ ـجـ ـ ّـرد أرق ـ ــام
إعالمية سياسية ،وليست تربوية
إحصائية» .ويضيف شارحًا« :عدد
الطالبّ ،
ممن هم خارج املدارس في
س ــوري ــا ي ـق ــارب امل ـل ـيــون ط ــال ــب ،من
أص ــل  5مــايــن طــالــب .ج ــزء ضئيل
جـ ـدًا مـنـهــم ال ي ــزال ــون ف ــي املـنــاطــق
الساخنة ،وجزء قليل أيضًا هم ّ
ممن
نزحوا إلى املناطق اآلمنة ،لكنهم لم
يلتحقوا بــاملــدارس ،والقسم األكبر
هــم ال ـطــاب امل ــوج ــودون حــالـيــا في
الدول املجاورة (مصر ،األردن ،لبنان
والعراق)».
وحسب اإلحصائيات ،التي زودتنا
ّ
ب ـه ــا وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن نـسـبــة
الـتـسـ ّـرب لـطــاب التعليم األســاســي
(م ــن ال ـصــف األول االب ـتــدائــي حتى
التاسع اإلع ــدادي) خــال عــام 2010
هي  ،%3.4وفــي عــام  2011هي ،%3
وعام  2012هي  ،%3.19وعام 2013
هي  ،%4.12وعام  2014هي ،%3.23
ويـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـتـ ــذبـ ــذب ب ــال ـن ـس ــب إل ــى
ّ
اخ ـتــاف ال ـعــدد الـكــلــي لـلـطــاب بني
عام وآخر.

« ...وأنام في المستودع»

الزحام اليومي في ساحة املرجة لم يحل
دون تـمـكــن بـعــض ال ـط ــاب م ــن إيـجــاد
مكان ،قرب فندق الفراديس ،حيث املقر
املؤقت للجامعة العربية الدولية .هناك
يقطن سعيد العبد الله ،في املكان الذي
ً
يـعـمــل فـيــه ل ـي ــا ،وذهـ ــب إل ــى جامعته
ص ـب ــاحــا« :أب ـي ــع ه ـنــا ال ـح ـلــويــات بعد
ً
دوامــي ،وأنام ليال في مستودع املحل»
ي ـق ــول ال ـش ــاب ال ـع ـشــري ـنــي ،الـ ـق ــادم من
درعا.

هوالند يدعو لـ«جنيف جديدة»
دع ــا الــرئ ـيــس الـفــرنـســي فــران ـســوا هــوالنــد،
أمس ،إلى بذل جهود دولية جديدة للتوصل
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق س ـ ــام فــي
سوريا .وقــال ،بعد قمة
لــاتـحــاد األوروب ـ ــي في
ري ـ ـغـ ــا« :نـ ــدعـ ــو م ـج ــددًا
إلـ ـ ــى اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد لـجـنـيــف
ّ
جديدة» ،مشيرًا إلى أنه
«مع وجود نظام ضعف
ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة ...ومـ ـ ــع وجـ ــود
(ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــوري)
بشار االسد الذي ال يمكن أن يكون مستقبل
سـ ــوريـ ــا ،ي ـج ــب أن ن ـب ـنــي س ــوري ــا ج ــدي ــدة
تتخلص بالطبع
من النظام ومن االسد وأيضًا وقبل كل شيء
من اإلرهابيني».
(رويترز)

خطف رئيس دير في القريتين
أعلن «املــرصــد اآلش ــوري لحقوق اإلنـســان»،
في بيان« ،خطف جهة مجهولة األب يعقوب
(جاك) مراد رئيس رهبانية دير مار موسى
الحبشي ،ورئيس دير مار اليان في القريتني
املتاخمة للبادية السورية ،والتابعة ملحافظة
حمص من مقر إقامته في دير مار اليان».
ويقع ديــر مــار اليان على مشارف القريتني
على بعد  60كيلومترًا جنوب شرقي حمص.
وذكر البيان أن «األب من مواليد مدينة حلب
الـســوريــة (فــي العقد الــرابــع مــن عـمــره) هو
رئيس ديــر الرهبان الكاثوليك في سوريا،
والــذي أعــاد األب اليسوعي املختطف باولو
دالــول ـيــو إن ـش ــاءه ع ــام  .1982ويـعـتـبــر أحــد
ك ـه ـنــة أب ــرش ـي ــة ح ـم ــص وال ـن ـب ــك ل ـل ـســريــان
الكاثوليك».
(األخبار)

«المناطق الحرة» 33 :مليار قيمة
حركة التبادل التجاري
أعلن املدير العام للمؤسسة العامة للمناطق
ال ـح ــرة ،مـحـمــد ك ـت ـكــوتّ ،أن حــركــة الـتـبــادل
الـتـجــاري للبضائع ،الــداخـلــة والـخــارجــة من
الـ ـف ــروع ال ـتــاب ـعــة لـلـمــؤسـســة وإل ـي ـه ــا ،بلغت
قيمتها اإلجمالية منذ بــدايــة الـعــام الـجــاري،
وحتى نهاية نيسان املاضي 33 ،مليار ليرة.
وأض ــاف ّأن «اإلجـ ـ ــراءات والـتـسـهـيــات التي
اتخذتها املؤسسة لتنشيط الحركة التجارية
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،والـ ـتـ ـج ــار ،وامل ـس ـت ــوردي ــن،
ّ
واملصدرين ،أدت إلى زيادة النشاط التجاري
وزيادة رأس املال املستثمر بنحو  4مليارات
ليرة عن العام املاضي ،والبالغة قيمته 10.4
مليارات ليرة ،فيما وصلت قيمته منذ بداية
العام وحتى نهاية نيسان  ،2015إلى حدود
 15مليار ليرة».
ّ
وبي أن قيمة الرسوم الجمركية خالل الفترة
ّ
املذكورة سابقًا ،قاربت ملياري ليرة ،وتوقع
زي ــادة حــركــة امل ـب ــادالت الـتـجــاريــة عــن الـعــام
امل ــاض ــي ،وتـحـقـيــق إي ـ ــرادات تــزيــد عـلــى 1.5
مليار لـيــرة ،مــع العلم أن إيـ ــرادات املؤسسة
ُ
خالل األشهر األربعة املذكورة سابقًا ،تقدر
بحدود  724مليون ليرة.
ُيــذكــر أن املــؤسـســة الـعــامــة للمناطق الـحــرة،
ك ـش ـف ــت أخ ـ ـي ـ ـرًا أن رأس امل ـ ـ ــال املـسـتـثـمــر
للشركات األجنبية بلغ خالل الربع األول من
 ،2015نحو  103ماليني دوالر ،فيما كانت
قيمتها اإلجمالية خالل  ،2014بحدود 104
ماليني دوالر.
(األخبار)

