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ــم،  ــن دول اإلقلي ــدد م ــية يف ع ــج الدراس ــهدت املناه ش

وخاصــة يف العامــن األخريــن، تعديــات جزئيــة أو تغيــرات 

ــة  ــل الرتبي ــا، مث ــواد بعينه ــة، يف م ــذف أو اإلضاف ــة، بالح كلي

الدينيــة، واللغــة العربيــة، والرتبيــة الوطنيــة، والتاريــخ، بحيث 

تحولــت إىل »ملــف ضاغــط« عــى أجنــدة الحكومــات، ألنهــا 

ــرف  ــات التط ــة نزع ــا محارب ــددات، ومنه ــدة مح ــط بع ترتب

ــة لنظــم الحكــم  ــات األيديولوجي واإلرهــاب، وتجــاوز التوجه

ــية،  ــركات السياس ــارات والح ــة للتي ــر الدعاي ــابقة، وحظ الس

ــة  ــة ديني ــاء صبغ ــة، وإضف ــب الديني ــج للمذاه ــع الرتوي ومن

ــة، وعــدم االعــرتاف مبناهــج ونتائــج  عــى املقــررات التعليمي

التنظيــات  ســيطرة  مناطــق  يف  التعليميــة  الشــهادات 

ــة  ــة يف الشــئون الثقافي ــد التدخــات األجنبي ــة، وتزاي اإلرهابي

والرتبويــة الداخليــة، وفقــدان الهويــة الذاتيــة لطالبــي اللجــوء 

يف دول الجــوار، وإبــراز الخصومــة الشــخصية بــن الــدول 

ــن  ــة ب ــدة املواجه ــص ح ــة، وتقلي ــوى اإلقليمي ــة والق العربي

ــل. ــة وإرسائي ــدول العربي ال

ــر  ــل أو تغي ــييس تعدي ــة األوىل لتس ــاءت املوج ــد ج وق

املقــررات التعليميــة يف دول اإلقليــم يف أعقــاب الضغــوط 

التــي تعرضــت لهــا بعــض الــدول العربيــة ملراجعــة مقــررات 

التعليــم لكافــة املراحــل الدراســية بعــد أحــداث 11 ســبتمرب 

ــة يف  ــاب، خاص ــى اإلره ــا ع ــاوى تحريضه ــت دع 2001 تح

ــة.  ــة الوطني ــة والرتبي ــن والرشيع ــوم الدي عل

وبــدأت املوجــة الثانيــة بعــد االحتــال األمريــي للعــراق 

عــام 2003، حيــث تــم تغيــر املقــررات التعليميــة التــي كانت 

ــع  ــدى رب ــى م ــن ع ــدام حس ــم ص ــرتة حك ــال ف ــائدة خ س

قــرن. ثــم جــاءت املوجــة الثالثــة بعــد توابــع الحــراك الثــوري 

عــام 2011 لتشــمل دول اإلقليــم بشــكل واســع.

ورغــم أنــه مل يتــم االطــاع عــى املقــررات التعليميــة التــي 

تعرضــت للتغيــر يف هــذه الدولــة أو تلــك، إذ يســتوجب ذلــك 

قــدرات مؤسســية وجهــوًدا أكادمييــة تتجــاوز األدوار الفرديــة 

ــائل  ــدة وس ــى ع ــاع ع ــم االط ــه ت ــرباء؛ فإن ــن والخ للباحث

إعاميــة ومعرفيــة، وترصيحــات رســمية معــربة عــن توجهــات 

الحكومــات يف اإلقليــم، لســد نقــص »االطــاع املبــارش« عــى 

محتــوى تلــك املناهــج. وهنــا، ميكــن القــول إن هنــاك تعــدًدا 

ــج  ــات يف مناه ــراء تعدي ــة إلج ــية الدافع ــاد السياس يف األبع

ــة،  ــياق املوجــة الثالث ــرشق األوســط، يف س ــم يف دول ال التعلي

وذلــك عــى النحــو التــايل:

تأويالت مغلوطة:

ــة نزعــات التطــرف واإلرهــاب: احتــوت بعــض  ١- محارب

ــم عــى كلــات أو فقــرات قــد تكــرس  أجــزاء مناهــج التعلي

للتطــرف والغلــو الدينــي. ويف هــذا الســياق، ســاد توجــه 

لحــذف »الفتوحــات اإلســامية« مــن كتــب التاريــخ املقــررة يف 

عــدد مــن الــدول العربيــة.

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 9٦، أكتوبر 2016 موجز سياسات

ملفات ضاغطة:
األبعاد السياسية لتعديل المناهج الدراسية في دول اإلقليم
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وهنــا، فــإن املشــكلة ال تكمــن يف رسد أحــداث أو الرتكيــز 

ــات  ــا تكمــن يف بعــض الكل ــة، وإمن عــى شــخصيات تاريخي

أو الفقــرات التــي ميكــن أن تحــض عــى العنــف. ومــن هــذا 

املنطلــق، شــهدت املناهــج املرصيــة تعديــات يف العامــن 

ــويب  ــن األي ــد صــاح الدي ــم حــذف درس القائ ــن، إذ ت األخري

محــرر القــدس املقــرر عــى طــاب الصــف الخامــس االبتــدايئ. 

ــع  ــن ناف ــة ب ــة عقب ــن قص ــول م ــتة فص ــذف س ــم ح ــا ت ك

ــدادي. ــف األول اإلع للص

وقــد كان الهــدف مــن هــذا التعديــل تنقيــح املناهــج مــن 

ــرف. ويف  ــف والتط ــى العن ــض ع ــة للتحري ــارات املختلف اإلش

ــارس  ــم، يف 20 م ــة والتعلي ــربت وزارة الرتبي ــياق، ع ــذا الس ه

2015، عــن هــذه الرؤيــة، ببيــان رســمي جــاء فيــه: »إن القــرار 

ــز  ــن مرك ــكلة م ــة املش ــن اللجن ــة م ــى توصي ــاء ع ــاء بن ج

تطويــر املناهــج، واملكلفــة بإجــراء جميــع املراجعــات لكتــب 

اللغــة العربيــة مــن الصــف األول االبتــدايئ إىل الصــف الثالــث 

ــن أن  ــي ميك ــات الت ــن املوضوع ــا م ــدف تنقيحه ــوي به الثان

ــات  ــر إىل أى توجه ــرف، أو تش ــف أو التط ــى العن ــث ع تح

ــتغل بشــكل  ــم ميكــن أن تُس ــة أو أى مفاهي سياســية أو ديني

ســيئ«.

ــج  ــة مناه ــة املغربي ــة الوطني ــت وزارة الرتبي ــا أخضع ك

ومقــررات الرتبيــة اإلســامية يف املــدارس املغربيــة لـ«املراجعــة 

الشــاملة«، بالرشاكــة مــع وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية، 

بســورة  واســتبدالها  »الفتــح«  تــم حــذف ســورة  حيــث 

»الحــرش«، ال ســيا يف ظــل وجــود تخوفــات من تأثــر التيارات 

الدينيــة املتطرفــة وتوظيفهــا الســيئ ملناهــج التعليــم، خاصــة 

أن هــذه التيــارات إمــا معاديــة لإلســام أو جاهلــة مبقاصــده. 

محمــد  امللــك  لتوجيهــات  تفعيــا  ذلــك  جــاء  وقــد 

الســادس، يف فربايــر 2016، بــرورة مراجعــة مناهــج تدريــس 

الرتبيــة الدينيــة وفــق القيــم اإلســامية الســمحة، ويف صلبهــا 

ــدال  ــطية واالعت ــة إىل الوس ــي، الداعي ــني املال ــب الس املذه

ــارات،  ــات والحض ــف الثقاف ــع مختل ــش م ــامح والتعاي والتس

بحســب البيــان الرســمي الــذي قــدم رؤيــة اســرتاتيجية 

ــة والبحــث العلمــي خــال الفــرتة  ــة الرتبوي إلصــاح املنظوم

)2015 - 2030(، ال ســيا بعــد تفكيــك أجهــزة األمــن لعرشات 

الخايــا الجهاديــة، وانضــام عــدد مــن املغاربــة إىل التنظيات 

ــة. اإلرهابي

وينطبــق األمــر نفســه عــى مقاربــة األردن لتغيــر مناهــج 

التعليــم، فوفًقــا لنائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الرتبيــة والتعليــم 

محمــد ذنيبــات يف ترصيحــات صحفيــة مختلفة، فــإن تغيرات 

املناهــج الدراســية هــي جــزء مــن اســرتاتيجية الدولــة ملحاربــة 

ــل  ــرف داخ ــر املتط ــر الفك ــد ظه ــع. فق ــرف يف املجتم التط

بســبب  الشــباب-  -وخاصــة يف صفــوف  األردين  املجتمــع 

تأثرهــم بالرصاعــات اإلقليميــة وانتشــار التنظيــات اإلرهابيــة. 

ــدر  ــي ب ــايل الكويت ــم الع ــة والتعلي ــر الرتبي ــدر وزي ــا أص ك

العيــى، يف 13 يوليــو 2016، قــراًرا باعتــاد املناهــج الوطنيــة 

التــي تركــز عــى التســامح واحــرتام اآلخــر ونبــذ التطــرف.

خصام الماضي: 

الحكــم  لنظــم  األيديولوجيــة  التوجهــات  تجــاوز   -٢

الســابقة: تحــرص النظــم الجديــدة عــى تغيــر املناهــج 

الدراســية التــي تُحــدث خصاًمــا مــع العهــود السياســية 

البائــدة، وهــو مــا ينطبــق عــى مناهــج التعليــم الليبيــة 

ــن الصــف األول  ــدًءا م ــذايف، ب ــر الق ــار نظــام معم ــد انهي بع

االبتــدايئ مــروًرا بالصــف الثالــث اإلعــدادي وانتهــاء باملرحلــة 

الجامعيــة، حيــث تغــرت غالبيــة املناهــج بعــد ثــورة فربايــر 

2011 وخاصــة مقــوالت »الكتــاب األخــر«.

التوجهــات  مــن  الدراســية  املناهــج  خلــت  فقــد 

األيديولوجيــة التــي روجــت لحقبــة القــذايف، ال ســيا مــاديت 

»املجتمــع الجاهــري« و«الوعــي الســيايس« املقررتــن عــى 

طلبــة املرحلــة الجامعيــة. وقــد تكــرر ذلــك التوجــه يف كتــب 

التاريــخ التونــي بعــد قيــام ثــورة »الياســمن« يف ينايــر 2011، 

إذ قامــت وزارة الرتبيــة بعــد ســقوط نظــام بــن عــي بحــذف 

ــزل  ــد ع ــرب 1987 بع ــام 7 نوفم ــة بنظ ــوص املتعلق كل النص

ــة. ــباب صحي ــة ألس ــب بورقيب ــبق الحبي ــس األس الرئي

٣- حظــر الدعايــة للتيــارات والحــركات السياســية: وهو ما 

أعلنتــه وزارة الرتبيــة والتعليــم املرصيــة يف عــام 2013 بأنــه تم 

تنقيــة املناهــج مــن اإلضافــات التــي أدخلتهــا جاعــة اإلخوان 

املســلمن بعــد وصــول ممثلهــم إىل الحكــم يف منتصــف يونيــو 

ــة  ــة العام ــة للثانوي ــة الوطني ــرر الرتبي ــن مق 2012، إذ تضم

ــر  ــغ األم ــد بل ــا. وق ــة معه ــة أو متحالف ــوز إخواني ــوًرا لرم ص

حــد طباعــة إشــارة رابعــة عــى كتــاب علــم النفــس لطــاب 

املرحلــة الثانويــة التــي تحمــل عامــة األصابــع الصفــراء التــي 
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يرفعهــا اإلخــوان، نظــرًا ألن الكتــب كانــت تطبــع يف دور نــرش 

تابعــة لجاعــة اإلخــوان املســلمن، عــى نحــو مــا أشــار إليــه 

وزيــر الرتبيــة والتعليــم األســبق الدكتــور محمــود أبــو النــرص 

بعــد ثــورة 30 يونيــو.

٤- منــع الرتويــج للمذاهــب الدينيــة: اتجهــت بعــض دول 

ــاعد  ــن أن تس ــي ميك ــم الت ــج التعلي ــة مناه ــم إىل تنقي اإلقلي

طائفــة معينــة عــى التأثــر فيهــا، ال ســيا مــع افتتــاح مراكــز 

ــايف  ــز الثق ــى املرك ــق ع ــو ينطب ــى نح ــم، ع ــة تخدمه ثقافي

ــس  ــة رئي ــد حكوم ــام 1988 يف عه ــودان يف ع ــراين يف الس اإلي

ــوزراء األســبق الصــادق املهــدي. ال

فقــد ألغــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــام الســودانية، يف 3 

نوفمــرب 2014، تدريــس مــواد كانــت تــروج للمذهــب والفكــر 

الشــيعي يف كتــاب املطالعــة واألدب للصفــن الثــاين والثالــث 

الثانــوي. وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد قــرار وزارة الخارجيــة 

الســودانية، يف 31 أغســطس 2014، بإغــاق املركــز الثقــايف 

اإليــراين يف الخرطــوم.

٥- إضفــاء صبغــة طائفيــة عــى املقــررات التعليميــة: وهو 

مــا بــرز جليًّــا يف الحالــة اليمنية بعد ســيطرة جاعــة الحوثين 

عــى محافظــات عــدة، ال ســيا بعــد صــدور ترصيحــات 

ــرات يف  ــراء تغي ــرورة إج ــة ب ــادات حوثي ــن قي ــة ع حديث

ــة. املناهــج الدراســية، ســوف تحمــل أبعــاًدا طائفي

التابعــة  العليــا  الثوريــة  اللجنــة  رئيــس  أشــار  فقــد 

ــم، يف  ــة والتعلي ــادات وزارة الرتبي ــع قي ــاء م ــن يف لق للحوثي

ســبتمرب 2015، إىل أن »املناهــج الحاليــة تــم فرضهــا مــن قبــل 

الواليــات املتحــدة وإرسائيــل ضمــن مؤامــرة تســتهدف الهويــة 

اليمنيــة اإلســامية«، وأضــاف أن »هــذه املناهــج قــد ســببت 

تراجًعــا ملموًســا يف الواقــع التعليمــي انعكــس عــى مخرجــات 

التعليــم وقــدرات األجيــال وارتباطهــا بهويتهــا ومجتمعهــا 

ــة«. ــا املصري وقضاياه

وهنــا مُيكــن فهــم تحذيــر نائــب وزيــر الرتبيــة والتعليــم 

اليمنــي الدكتــور عبداللــه ســامل مللــس، يف 21 أغســطس 2016، 

مــن مغبــة إقــدام الحوثيــن عــى تعديــل املناهــج الدراســية، 

أو تغيــر أجــزاء منهــا، حيــث أشــار إىل أن قيــادة الــوزارة 

الرشعيــة وّجهــت مركــز البحــوث الرتبويــة باالطــاع عــى كل 

ــل عــى صفحــات  ــة وجــود تعدي ــب الدراســية، ويف حال الكت

ــاب، وعــدم تدريســه يف  ــف أي كت ــب ســيتم توقي هــذه الكت

ــة  ــل أربع ــراًرا قب ــذت ق ــوزارة اتخ ــررة، وأن ال ــق املح املناط

ــام  ــي طبعــت يف ع ــب املدرســية الت ــأن تعتمــد الكت أشــهر ب

ــل  ــيا يف ظ ــة، ال س ــات الحق ــاد أي طبع ــدم اعت 2014، وع

محــاوالت الحوثيــن تشــكيل لجــان رسيــة إلدخــال تعديــات 

يف مناهــج الصفــوف األربعــة األوىل مــن املرحلــة التأسيســية، 

خاصــة أن األطفــال هــم الرشيحــة التــي تتقبــل أفــكاًرا يتــم 

تلقينهــا لهــم يف تلــك املرحلــة.

عسكرة الطائفية:

وتســتند تخوفــات الحكومــة الرشعيــة مــن لجــوء جاعــة 

الحوثيــن إىل تســييس املناهــج الدراســية إىل الخربات الســابقة 

لتلــك الجاعــة؛ حيــث غــرت املناهــج املقــررة عــى طــاب 

املــدارس يف صعــدة )معقلهــم(، لتتحــول تلــك املــدارس مــن 

مهمتهــا التعليميــة والتثقيفيــة إىل أبنيــة لتجنيــد األطفــال يف 

أتــون الــرصاع الداخــي املســلح، والعمــل عــى دمــج أفكارهــا 

داخــل املدرســة عــرب مدرســن مــن أتباعهــا، والتضييــق عــى 

املدرســن الذيــن ينحــدرون مــن املحافظــات واملناطــق اليمنية 

ذات املذهــب الســني لــرتك مــدارس صعــدة أو اعتقالهــم 

ونفيهــم.

بــل إن األكــر مــن ذلــك، هــو أن يخــرج املعلمــون يف 

ــل  ــن قب ــدة م ــية املعتم ــج الدراس ــياق املناه ــن س ــن ع اليم

وزارة الرتبيــة والتعليــم ويعملــوا عــى اســتغال الحصــص 

ــع  ــوازى م ــن، ويت ــادئ الحوثي ــم الطــاب مب ــية لتعلي الدراس

ذلــك توزيــع الحوثيــن »مــازم« حســن بــدر الديــن الحــويث، 

وهــي أدبيــات دينية سياســية طائفيــة ألفها مؤســس الجاعة، 

ويتــم توزيعهــا عــى الطــاب يف املــدارس لقراءتهــا، ويعــد مــن 

ــة« و«مســئولية آل البيــت«. ــا »خطــورة املرحل أبرزهــا ملزمت

تقويض داعش:

٦- عــدم االعــرتاف مبناهــج ونتائــج الشــهادات الدراســية 

يف مناطــق ســيطرة التنظيــات اإلرهابيــة: وهــو مــا ينطبــق 

عــى الطلبــة العراقيــن الذيــن خــروا عامهــم الــدرايس الثــاين 

ــزوح  ــؤالء الن ــتطع ه ــش«، ومل يس ــيطرة »داع ــق س يف مناط

ــة أو ملنعهــم مــن املغــادرة، إذ  إمــا لضعــف إمكاناتهــم املالي

ال تعــرتف وزارة الرتبيــة العراقيــة باملــدارس الخاضعــة لتنظيــم 

ي القيادة داخل التنظيمات اإلرهابية آليات تولِّ
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»داعــش«، ألن كــوادر التنظيــم غــروا املناهــج وألغــوا بعضهــا، 

مــا دفــع الــوزارة إىل إصــدار قــرار يقــي بعــدم االعــرتاف بتلك 

املــدارس وال بالشــهادات الصــادرة عنهــا يف مختلــف املراحــل 

الدراســية وخاصــة يف مناطــق الــرصاع يف املوصــل واألنبــار.

ويف الوقــت الــذي تشــر فيــه بعــض وســائل اإلعــام العراقيــة 

إىل أن »داعــش« ألغــى عــددًا مــن املــواد الدراســية، مثــل اللغــة 

اإلنجليزيــة والجغرافيــا والتاريــخ والعلــوم، فــإن وســائل إعاميــة 

أخــرى تذهــب إىل نفــي تلــك األنبــاء، وتشــر إىل أن التنظيــم أو 

باألحــرى »ديــوان التعليــم« فيــه تعمــد تغير بعــض املناهج التي 

أدرجتهــا وزارة الرتبيــة خاصــة املــواد التــي تتوافــق مــع املذهــب 

ــه  ــار أن منطقت ــواد باعتب ــذه امل ــم ه ــى التنظي ــيعي، وألغ الش

»ســنية«، وأضــاف حصــة تربيــة جهاديــة للطــاب الذكــور. 

الثقافيــة  الشــئون  يف  األجنبيــة  التدخــات  تزايــد   -٧

ــارس  ــر، يف م ــة يف الجزائ ــة تعليمي ــدت أزم ــة: تصاع الداخلي

ــين  ــرباء فرنس ــاء خ ــم أس ــة تض ــب وثيق ــد تري 2016، بع

العلــوم  الدراســية، يف  املناهــج  تعديــات  عــى  يرشفــون 

اإلنســانية والطبيعيــة، وليــس فقــط اللغــة الفرنســية أو 

ــرتح  ــة، وتق ــة األمازيغي ــس اللغ ــب بتدري ــات، وتطال الرياضي

تقديــم تعليــم اللغــة الفرنســية إىل الصــف الثــاين مــن التعليم، 

وتقليــل الســاعات املخصصــة للرتبيــة اإلســامية.

وقــد قــاد ذلــك إىل تصاعــد الخافــات بــن الحكومــة 

مــن جانــب واألحــزاب السياســية والقــوى اإلســامية وبعــض 

التنظيــات املدنيــة مــن جانــب آخــر عــى خلفيــة االعــرتاض 

عــى مشــاريع اإلصــاح الرتبــوي التــي تقودهــا الوزيــرة 

ــل  ــه »إصاحــات الجي ــق علي ــا يطل ــت، أو م ــن غربي ــرة ب نوي

ــة  ــة الهوي ــرح أزم ــاودة ط ــاهم يف مع ــا س ــو م ــاين«، وه الث

ــام، ال ســيا أن  ــاش الع ــري عــى النق داخــل املجتمــع الجزائ

قطاًعــا منــه ينظــر لفرنســا عــى أنهــا دولــة اســتعار، فضــا 

عــن التخوفــات التــي تطرحهــا بعــض التحليــات مــن انــدالع 

فتنــة طائفيــة وجهويــة عنــد وضــع الدارســن يف شــعبة اآلداب 

ــامية  ــة اإلس ــن الرتبي ــن ب ــام خياري ــة أم ــة الجامعي يف املرحل

ــة  ــواد الهوي ــن م ــيتن م ــن أساس ــة كادت ــة األمازيغي واللغ

ــة.  ــة الجزائري ــه الحكوم ــا تنفي ــة، وهــو م الوطني

ويف هــذا الســياق، انتقــد رئيــس الــوزراء عبدامللــك ســال، 

يف ســبتمرب 2016، املزايــدات السياســية املرتبطــة بإصــاح 

نظــام التعليــم، قائــا: »إن املدرســة ليســت مجــاال للمزايــدة 

ــة  ــاس املدرس ــي أس ــة ه ــت األم ــية، وثواب ــاورة السياس واملن

الجزائريــة«، وطالــب بإطــاق نقــاش بنــاء حــول األداء الرتبــوي 

بهــدف تحســينه وإيصــال املعرفــة، ألنــه »حــان الوقــت 

للمــرور إىل الجيــل الثــاين للتعلــم مــن دون املســاس بثوابــت 

األمــة، بــدال مــن الرجــوع إىل هــذا النقــاش البيزنطــي حــول 

ــة«. ــن اإلســامي واألمازيغي ــس والدي ــة التدري لغ

ذوبان الهوية:

٨- فقــدان الهويــة الذاتيــة لطالبــي اللجــوء لــدول الجــوار 

الجغــرايف: وينطبــق ذلــك بشــكل واضــح عــى الاجئــن 

الســورين الدارســن يف املــدارس الرتكيــة، إذ بــدأت تتضــح 

ــيخه يف  ــة لرتس ــات الدول ــه مؤسس ــوم ب ــرشوع تق ــح م مام

ــة  ــة واضح ــيطرة الرتكي ــدو الس ــث تب ــورين، بحي ــول الس عق

يف جميــع املــدارس الســورية املقامــة عــى أراضيهــا، وأبرزهــا 

فــرض 5 ســاعات أســبوعية لتعليــم اللغــة الرتكيــة مــن الصــف 

األول، وإلغــاء اللغــة اإلنجليزيــة، ومنــع تعليــق خريطة ســوريا 

ــواء اإلســكندرونة.  ــي تضــم ل الت

ويف هــذا الســياق، قــال نائــب رئيــس الــوزراء الــرتيك 

ويــي كاينــاك، يف أكتوبــر 2016: »ســندرس الطاب الســورين 

الاجئــن مناهجنــا، ســنعطيهم دروًســا يف التاريــخ والقيــم، ألن 

املناهــج الســورية كانــت مبنيــة عــى أســاس العــداء للدولــة 

العثانيــة والرتكيــة منــذ زمــن حافــظ األســد األب، فالخرائــط 

الرســمية التــي يعتمدونهــا ال تــزال تظهــر واليــة هاتــاي داخــل 

حــدود ســوريا«، وأضــاف: »مــا يثــر الدهشــة أكــر أن الحــزام 

ــوري  ــه الس ــتاين وجناح ــال الكردس ــزب الع ــد ح ــذي يري ال

ــم  ــوريا، يت ــاد الدميقراطــي إنشــاؤه يف شــال س حــزب االتح

ــا أن  نقشــه يف أذهــان األطفــال الســورين منــذ ســنن، وعلين

نغــر هــذه املفاهيــم«.

حواجز نفسية: 

العربيــة  الــدول  بــن  السياســية  الخصومــة  إبــراز   -٩

والقــوى اإلقليميــة: وهــو مــا تشــر إليــه العاقــة العدائيــة بن 

ــي  ــرتيك رجــب طيــب أردوغــان، الت نظــام األســد والرئيــس ال

وصلــت إىل املســاس مبنهــج التاريــخ املقــرر عــى طاب ســوريا 

املقيمــن يف مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش النظامــي، حيــث 
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أشــار املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الرتبيــة والتعليــم الســورية، يف 

ــدرايس  ــام ال ــات يف الع ــال تعدي ــطس 2016، إىل إدخ 7 أغس

2016-2017، يف عبــارات كتــاب التاريــخ للصــف الثامــن، 

لتصويــب األخطــاء، ويشــمل اســتخدام مصطلــح »االســتياء« 

عــى القســطنطينية بــدال مــن »فتــح« القســطنطينية، وتغيــر 

اســم محمــد الفاتــح، ســابع الســاطن العثانيــن، إىل محمــد 

الثــاين. 

١٠- تخفيــف حــدة املواجهــات بــن الــدول العربيــة 

ــرأت  ــي ط ــرات الت ــى التغي ــق ع ــا ينطب ــو م ــل: وه وإرسائي

ــا  ــام 2016، ومنه ــال ع ــم يف األردن، خ ــج التعلي ــى مناه ع

إلغــاء بطــوالت قوميــة مثــل حــذف قصــة الطيــار األردين 

ــذف  ــن ح ــا ع ــكرية، فض ــه العس ــوين وبطولت ــراس العجل ف

ــي ميكــن  ــة اإلســامية الت ــرر الرتبي ــات يف مق ــن اآلي ــر م الكث

تأويلهــا مــن جانــب بعــض التيــارات »الداعشــية« عــى أنهــا 

ــود.  ــال اليه ــو إىل قت تدع

ــارية  ــامية واليس ــارات اإلس ــض التي ــك بع ــع ذل ــد دف وق

يف عــدة مــدن أردنيــة إىل رفــع شــعارات »نعــم للتطويــر.. ال 

للتطبيــع«، فيــا اعتربتهــا قطاعــات مجتمعيــة أردنيــة »نوًعــا 

ــازال  ــث تن ــاه ثال ــا اتج ــام« واعتربه ــى اإلس ــرب ع ــن الح م

ــع  ــع التوقي ــن م ــر يف املناهــج تزام ــة ألن التغي ــح مادي ملصال

عــى اتفاقيــة الغــاز مــع إرسائيــل، وهــو مــا ردت عليــه 

الحكومــة األردنيــة يف مؤمتــر صحفــي، يف 5 أكتوبــر 2016، بــأن 

»التعديــات املدرســية مل متــس العقيــدة اإلســامية أو القضيــة 

الفلســطينية«، وأن »أي جهــة أجنبيــة مل تتدخــل يف قضيــة 

ــية«. ــج الدراس ــل املناه تعدي

ــل  ــر أو تعدي ــة لتغي ــة الراهن ــول، إن املوج ــة الق خاص

ــل  ــن قب ــدول أو م ــب ال ــن جان املناهــج الدراســية، ســواء م

التنظيــات اإلرهابيــة، ســوف تقــود إىل إثــارة التوتــرات 

ــة،  ــامية املعارض ــارات اإلس ــات والتي ــن الحكوم ــة ب الداخلي

ــدول  ــة يف ال ــوى املدني ــلفية والق ــارات الس ــن التي ــك ب وكذل

ــكار  ــج ألف ــد تســاهم يف الرتوي ــا ق املســتقرة، فضــا عــن أنه

مناطــق جغرافيــة  عــى  املســيطرة  املســلحة  امليلشــيات 

ــؤر  ــاد يف ب ــم داعمــة للجه ــررات تعلي محــددة، وترســيخ مق

خاضعــة لتنظيــات اإلرهــاب، مــع التخفيــف والتكثيــف 

مــن جرعــة العــداء األزيل والحديــث بــن دول عربيــة وقــوى 

ــة.  إقليمي
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التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 
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