
 

 

 

 !؟..كما بين السماء واالرض  التعليم في الشرق والغرب الفرق بين       

                     

 

 

 شه مال عادل سليم    

www.shamal.dk 

 

 

 

 !؟...... نظام تعليمي جديد في اقليم كوردستان ولكن 

 

http://www.shamal.dk/


، بعد عقد مؤتمر تربوي موسع في أربيل 7002كوردستان سنة أقر النظام التعليمي الجديد  في 

 .... بهدف رسم مالمح نظام تعليمي مالئم للتحديات الراهنة  بحضور خبراء محليين ودوليين

وعليه  شرعت وزراة التربية في اقليم كوردستان  بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ،  

إلى تغيير نظام التعليم بالكامل  في األخير أدت الجذرية بتنفيذ جملة من اإلصالحات التربوية 

 عاما، والذي أرساه(  20)ذلك النظام الذي استمر ألكثر من , ووضع النظام القديم جانبا

 .....عراق لل البريطانيون في فترة احتاللهم

قر في المؤتمر تقسيم المراحل الدراسية إلى الذي ا  التعليمي الجديد  وكانت أبرز محاور النظام 

 : مرحلتين 

والمتوسطة في تسعة صفوف  من دمج مرحلتي االبتدائية ةالتعليم االساسي المكونمرحلة :  األولى 

 . دراسية

مرحلة التعليم اإلعدادي وتشمل ثالث صفوف دراسية من الصف العاشر إلى الثانوية  : الثانيةو

وتحتسب المحصلة النهائية لمعدالت الطلبة  , بحيث يستغرق كل صف عاما دراسيا كامال. العامة

للصف الحادي % 01للصف العاشر اإلعدادي ونسبة % 00عند انتهائهم من هذه المرحلة بنسبة 

لثانوية العامة، ويتم قبول الطالب في الجامعات والمعاهد بناء على جمع تلك ل% 21عشر ونسبة 

 . النسب

 : العام قطاع التعليم  فيوالفساد المالي واألداري والتزكية الحزبية  والمنسوبية المحسوبية

ردستان ومن مدارس اقليم ك أن كثيراال , في المناهج  الجذري  رغم االصالحات التربوية والتغيير

من صفوف الدراسة تعج  أن كثيرباألضافة الى ،   في المالكات التدريسيةتعاني من نقص 

اليتوفر لديهم وعليه  طالبأ 10الى  00قرابة  الواحد الصف في عدد الطالبيبلغ حيث  بالطالب

ان هذه اإلعداد تنعكس سلبا على المستوى التعليمي للطالب باالضافة الى , فرص التعليم المالئم

 .  للكثافة العدد فيهحيث تعم الفوضى في الصف ,

بان كثير من المدرسين اليستطيعون تقييم أو امتحان قدرات   التعليم بشؤون المهتمون ىلذا ير 

وذالك المتحضرة الدول كالذي يجري في مدرسات الطالب حسب المعايير العلمية والموضوعية 

 , ....بسبب النقص في المستلزمات التعليمية وكثرة الطالب في صفوف الدراسية  



, باالضافة الى اضعاف دور المعلم الريادي وعدم مساعدتهم على اداء رسالتهم على اكمل وجه 

كباقي قطاعات والمؤسسات ... العلمية والمؤسسات في الشؤون الجامعات تدخل الحزبحيث 

المناسب في المكان المناسب  وعدم الكادر التعليمي  اختيارعدم باالضافة الى و,االخرى االقليم 

في اإلنتخاب واإلدارة والترقية وعلى جميع والتزكية الحزبية المقيتة تحاشي المحسوبية والمنسوبية 

( مشرف, مدرس , معلم )مين للتعيين بدرجة والتزوير في قرعة المتقد .....التعليمقطاع مراحل 

الذي يعد  فادحة  في قطاع التعليم  اب اضرارمما تسب.....عن االستحقاقات المهنية واألكاديميةبعيدأ 

  .... الثروة الحقيقية للشعب الكوردي

. 

 

           

 ( محافظة السليمانية  ـ بنجوين قضاء في  ـ مدرسة گالراوا )                                   

 

  ..… قديمة وليست بمستوى التطورفي االقليم أبنية المدارس اغلب 

مما  ..مع أجواء الدراسة  ال تتالءمالقليم كوردستاناالقضية والنواحي التابعة  غلب المدارس فيان 

على , يومهم  مقاعد الدراسة بحثا عن وظائف تؤمن لهم قوت ترك إلىمن الطالب  دفعت الكثير

تركوا مقاعد الدراسة في  طالب  0721هناك    ،  7007ـ  7000احصائيات حسب سبيل المثال  و

في طالب تركوا الدراسة  1120في السليمانية وتركوا الدراسة طالب  0962و  مدينة اربيل 

 ....محافظة دهوك 



سوى تأثير ضئيل في ظل عدم وجود  ، فلن يكون لههج الدراسي  متطورأ  المن مهما كانف...نعم  

 .....ابنية خضارية صحية  

مهما كانت الدروس ملهمة ومثيرة لإلبداع ، فلن تجدي كثيراً في ظل انضباط عقابي صارم فوقي و

الكالسيكية إجبارالطالب وتخويفهم على االلتزام بالقوانين المدرسية بمعنى اخر ....!!وتلقيني 

 ..... وعدم الخروج عليها القديمة 

  نتائج سيئةتؤدي الى  ، ادارة المدارس اثبتت التجارب بان كثرة القوانين والقيود التي يضعها لقد 

 !! .....والشعور باإلحباط  لدى الطالب اإلرباك والتوتر: منها 

ألف طالب وطالبة،  000حوالي مليون و يبلغ ردستان وعدد الطلبة في أقليم كان  من الجدير ذكره 

مدرسة في عموم االقليم  1000وهناك ,  ألفا 090طالب وطالبات المرحلة األعدادية يبلغ عدد وأن 

 !!....  تعمل بثالث وجباتمنها  150....

 

 .. ( في محافظة دهوك( گارا ) السور الخارجي لمدرسة )                                   

 

  !!الحمير كوسيلة نقل الطالب ؟



المدارس المخطط  بناء عن تنفيذ وزارة التربيةو عجز من جهة  المدارسبسبب النقص في عدد 

من جهة  والقرىفي االقضية والنواحي وتحديدأ اقليم كوردستان في   لها في السنوات السابقة

كوسيلة نقل ( الحمير ) جعل العديد من اهالي  النواحي واالقضية الكوردية يستخدمون ..اخرى 

ولوال هذه الوسيلة المحلية النقطع ابناء تلك المناطق عن ...اِلى المدارس مدرسي لتوصيل أبنائهم 

 !!...الدراسة في وقت مبكر من مراحل التعليم 

على االقدام  ان يقطعوا مسافات طويلة مشيأيوميأ باالضافة الى ان هناك طالب يظطرون  

 ... للوصول الى مدرستهم 

: رد ضاحكأ وهو على ظهر حماره ...سي الجديد وعندما سألت احد الطالب عن منهجهم  الدرا

  ....!! (  وسيلة نقلنا محلية نعم مناهجنا سويدية و)

 

 

 ( محافظة اربيل ـ قضاء جومان  طالب من   )                                       

 

 

 

  !!؟وما هو البديل من هو المسؤول    

 



                  

 (لطالب المغدور دانا جمال  ا)                                        

 

في يوم السبت  في قضاء شهرزور ـ حلبجة الجديدة   (ئاالن )تسبب  سقوط جدار اعدادية  

طالب اخر  إضافةً إلى اصابة( دانا جمال )في وفاة الطالب المغدور  2012اكتوبر  01المصادف 

 ..... بجروح خطيرة 

مدارس ضمن اغلب في االقليم ان تدرج  على الجهات المسؤولة  الكثيرون بانوعليه يرى 

الدول على طراز مدارس  ممكن قتع وسرأ ي يجب تعميرها وإعادة تأهيلها فيالمشاريع الت

 . المتحضرة و خبرات الدول المتقدمة من الستفادةباومعايير حديثة بمواصفات و سكندنافيةاال

 

 !؟....في اقليم كوردستان انتشار ظاهرة االنتحار بين الطالب 

عموماً  ينفسالخصائي اال والمشرف الصحي وعليه ان الصحة المدرسية قضية تربوية بحتة ان  

في بين الطالب االنتحار  وخاصة بعد انتشار ظاهرة ,  بات من الضروري وجوده في المدرسة

تأتي في مقّدمتها   ،التالميذ وضعوا حّدا لحياتهم، ألسباب متباينة،من فالعديد , اقليم كوردستان 

تاركين وراءهم  بين أسوار العائلة و المدرسة(اجتماعية وتربوية )تخّبطهم تحت ثقل مشاكل 

األرقام التي يتحّدث عنها المختصون خالل ف ....، العديد من التساؤالت حول خلفيات فعلتهم

ضرورة  مما يستدعي ...ظاهرة انتحار التالميذ من سنة ألخرى مختلف الندوات تؤكد ارتفاع

 ..... وأخذها بعين االعتبارالطالب االستماع لشكاوى 



خالل شهر بين الطلبة   في اقليم كوردستان تسجيل اربعة حاالت انتحار على سبيل المثال تم

 .  2102اكتوبر 

خالل مقابلة الحاالت  سلّطت الضوء على بعض ةرديوالناطقة باللغة الك( جريدة هاوالتي ) 

و البحث العلمي في  لجنة التربية و التعليم العالي عضو  مع.. 2102اكتوبر  22 في اجرتها 

   ... ( دانا سعيد الدكتورمان كوردستان برل

 (  ... http://www.hawlati.co/babetekan/30808,  رابط اللقاء)

 

 : !؟نظام تعليمي اسكندنافي    

قديمة تعاني من اإلهمال المستمر  كالسيكية أبنية ظل  في لفائدة من النظام التعليم االسكندنافيا ما

ال يخدم العملية االقليم  لمدارسالحالي تصاميم باالضافة الى ان ,...ورداءة الخدمات الصحية

األبواب حديدة ف ....( من الخارج والداخل )  والمعتقالت تشبه السجونحقأ ، النها طالقأ ا التربوية

 مكتظة وظلمة نتنة مالغرف وصغيرة حديدية الشبابيك وعالية حجرية األسوار و  موصدة

 ... بالطالب

في والملل باالختناق الخارج والداخل حيث يشعر الطالب ظاهرة من ونواقص هناك عيوب ...نعم 

 .  المدرسة

طبيعة الطالب حيث اليشعر الطالب  بالراحة النفسية مع أنشطة تالئم  وجود  الى عدم باالضافة 

  ....والرغبة الدراسية 

 

 : العيوب  النواقص وتلك من اهم   

ـ  آثار تسرب للمياه من بعض األسقف والجدران مما تفتقر لمعايير االمان وللبيئة التعليمية  0

 .الصحية 

 . التي يساعد على بناء شخصية الطالب اجتماعياً وعقلياً وروحياً  والمختبرات افتقار المكتباتـ   7 

 ...بشكل عام ـ سوء النظافة العامة  1

 ... ـ   عدم وجود مخارج الطوارئ 0 

http://nasiriyah.org/ara/post/15284
http://nasiriyah.org/ara/post/15284
http://www.hawlati.co/babetekan/30808


 ...ـ  عدم توفر معدات المكافحة األولية كالمنظفات  1 

 ..ـ عدم توفر شبكة اإلنذار عن الحريق وأجهزة استشعار  9

 ...ـ عدم وجود أجهزة إنارة احتياطية 2

 ..ـ عدم وجود خراطيم مياه إطفاء الحريق 2

 ..على النوافذ تعوق عملية اإلنقاذحديدية ـ وجود حواجز  6

ات على تمديدات المياه والصرف الصحي وعدم وجود حماية للمبنى من وجود مالحظ 00

 ... الصواعق وخاصة في المناطق الجبلية 

 تسمح مساحات توفر عدم الى باالضافة, الطلبة حاجات مع واألجهزة األدوات مالءمة عدمـ   00

 ... الصف في بحرية بالتحرك للطلبة

  ... ( قاعات رياضية وساحات مالئمة )ـ افتقار المدارس لمنشآت اساسية مثل  07

الن اثبتت , (الموسيقى والفنون والتراث)ـ نقص في دروس ودورات في مواضيع مثل  01

دم وجود العديد من الطالب والطالبات عن الدراسة هو عتسرب التجارب بان السبب الرئيسي في 

أن أسلوب التلقين دون االهتمام بالميول والرغبات  باالضافة الى ...لبة النشاط الذي يجذب الط

 ..... ( كالسجن) الخاصة بالطالب جعل المدرسة 

 .ـ عدم وجود  مساعدات اضافية  لفئة الطالب الضعيفة وذات التحصيل العلمي المتدني 00

 ...إضاءات كافية داخل الصفوف ـ عدم وجود  01

ـ  عدم وجود المسرح ضمن األنشطة المدرسية والذي يساعد على تنمية إبداع الطالب في  09

 ... الخطابة والشعر والتمثيل 

طاقة للحصول على المزيد من ال( بوفيه ـ لتقديم وجبات سريعة مطعم ـ ) ـ افتقار المدارس الى 02

 ...   للطالبمياه للشرب  وجود ثالجات عدمو ... من أجل إكمال اليوم الدراسي

 .بطريقة تسهل التفاعل والتواصل مع جميع الطالب الصفية  المقاعد ـ  عدم ترتيب 02

 . بالطال عدد مع ( الغرفة ) الصف حجم مالءمةـ عدم  06

 . التعليم عملية في الحديثة بالتكنولوجيا االستعانة عدم ـ 70



على سبيل المثال هناك عيادة ف, ...مدارس االقليم ت الطبية واالجتماعية في الخدماعدم وجود ـ  07

) مجهزة باألجهزة الضرورية للعناية باألسنان في كل مدرسة ابتدائية في الدانمارك ،تقدم خدماتها  

في كل مدرسة لمتابعة حاالت األطفال  سيهنالك أخصائي نف و.... مجانا ( المعالجة والتوعية 

الوزن والطول ) باالضافة الى المرشد الصحي لمتابعة الصحة والتطور ونمو االطفال ..... النفسية 

وإذا كانت حالة الطالب تستوجب ... واعطاء ارشادات الصحية (والتغذية  يو النشاط الجسمان

على المدرسة ان تقوم  ...بمعنى اخر , ائي يتحويل الطالب الى طبيب اخصطبيب فان المعالج يقوم 

 العقلية واالجتماعية والنفسية والجسمية)بدورها الحقيقي وفي مختلف جوانب حياة التلميذ 

 .....وضرورة إعطاء كل جانب حقه من الرعاية واالهتمام( والتعليمية 

 

( المعالجة والتوعية ) عيادة مجهزة باألجهزة الضرورية للعناية باألسنان في كل مدرسة ابتدائية في الدانمارك ،تقدم خدماتها  )

 .... يأخصائي نفسباالضافة الى المرشد الصحي والطبيب و.. مجانا 

 

 : أن من أهم معالم الديمقراطية أن يكون لآلباء دور فعال في مدارس أبنائهم 

 : ( 0)( كارين بريب ) األكاديمية والكاتبة الدانماركية تقول  

ز معرفة التالميذ بالثقافة   وأن تساهم في فهمهم للثقافات المحلية يجب على المدرسة أن تعزِّ

والمسؤولية  الحرية الفكرية)مبنيَّة على وان تكون . األخرى وفى التواصل والتفاعل مع الطبيعة

 . ( .....الحقيقية  ، والمساواة والديمقراطيةالمشتركة والحقوق والواجبات 



التعبيرعن وجهات نظرهم في المدارس الدانماركية يتعلم األطفال ...على سبيل المثال 

، والتي يتم االستماع ( Elevråd ,   لجنة للتالميذ)وُتتاح لهم الفرصة لتشكيل . الخاصة

 . ا تتخذ قرارات مهمة في المدرسةإليها حينم

ما بين الدراسية األولى شفهياً بالتشاوريتمُّ تقييم جهود التلميذ المبذولة في السنوات 

فالعالمات واالختبارات واالمتحانات الفعلية ال تواجه التلميذ . اولياء االمور المعلِّمين و

  ..... في الفترة ما قبل الصف الثامن

األنشطة المدرسية ت َعّد حماية للطالب من االنحراف الفكري ،  ان  : وتقولالسيدة بريب تستطرد 

حيث يساعد على بناء شخصية الطالب , الن كما هو معلوم أن النشاط جزء ال يتجزأ من المنهج

ر البيئة ... اجتماعياً وعقلياً وروحياً  وإذا كان هناك تطوير في المناهج التعليمية فال بد أن تطوَّ

 أولياء) إن باالضافة الى , ( النفسية والصحية وإالنسانية )الخاصة بالعملية التربوية بشكل عام 

للصغار وهم أكثر من يعرف احتياجات أطفالهم  وعليه يشكلون المصدر التعليمي األول  (األمور

 أولياء)في الدانمارك يمثل  المثال فعلى سبيل, مون بدور فعال في مدارس أبنائهم يجب ان يساه

في كل المراحل الدراسية طبقا  ( (Forældrerådالحكومية في مجالس إدارة المدارس (األمور

 . 0661عام المملكة لقانون صدر في 

بمختلف مجاالتهم سيساهم في خلق بيئة   األمور ولياءان الوجود الحقيقي ألالتجارب ب واثبتت

  ..........دراسية أفضل وأكثر إفادة للطلبة 

 

  : الدانماركية المدارس في الصفية البيئة تنظيم



          

 

  ( الطلبة جلوس وتنظيم والتهوية، اإلضاءة،) : المادية البيئة

والملصقات  الخرائطتنظيم ,   السبورة ارتفاع ,  المقاعد ترتيب ) : منها الصفية البيئة تصميم يتم

 ترتيب يتم حيث ,، للطلبة األساسية الوظيفة لخدمة الدانمارك مدارس في( واللوحات التوضيحية  

 وذالك, والمعلم الطالب بين االجتماعي والتواصل المشترك والعمل التفاعل تسهل بطريقة المقاعد

 )وفي جميع المجاالت منها  الطلبة  وغرس روح التعاون في نفوس  العمل الجماعي  لتشجيع

 واالنفعالي االجتماعي للنمو مكانأ الصف يكون  وعليه....( واجبات، تقارير، مشاريع. ،البحوث

في تطوير شخصية التلميذ من جميع الجوانب ايضأ يساهم  و ..... للطالب واالخالقي والمعرفي

 .... وتطوير خياله ورغبته في التعلُّم بطريقة تمنحه الثقة بقدراته الشخصية

 

  :السؤال الذي يطرح نفسه هو 



    

 (  2102ـ  قضاء كفري مدرسة كاريزه ـ   )                                               

 

رسمية جرت ألستقبال العام في مراسيم  نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان السيد عماد احمد قال

الحكومة وعدت  بأن:  اربيلوسط مدينة في الواقعة  للبنات( سابات ) الدراسي الجديد في أعدادية 

 وان من واجبنا تطوير المدارس لتهيئة اجواء جيدة  للدراسة.... بتنفيذ جميع مطالب وزارة التربية 

..... ! 

مدارس مقابل مالفائدة من وجود نظام تدريسي اسكندنافي ؟ و نسأل السيد احمد ونقول كيف ومتى 

في اقليم  ، وهناك مدارس تعمل بثالث وجبات من اجل استيعاب عدد الطلبة  تعمل بوجبتي دوام

 ؟ كوردستان 

تزاد يوما بعد يوم  بسبب الطالب مشاكل الجديد في حين ان  مييلنظام التعلالفائدة من العمل با ما

 ؟اإلهمال المستمر ورداءة الخدمات الصحية و المدارس والمالكات التعليميةالنقص في عدد 

في اقليم كوردستان التحدي االكبر الذي يواجه العملية التعليمية اخيرأ لم يبقى لي اال ان اقول بان 

هو نقص المدارس واكتظاظ الفصول الدراسية بالتالميذ إضافة إلى انتشار المدارس الطينية غير 

  !؟ .... (سويدية  ) يقال انهاحديثة المناسبة لتجربة تعليمية 



االقضية تنتشر بصورة خاصة في  التي  ةالطينوالمدارس   للسقوطايلة وجود مدارس ان ... نعم 

اقليم عالمة من عالمات الفساد االداري والمالي المستشري في الكوردستانية  والنواحي والقرى

 ....كوردستان 

                     

 

 !؟ ... (مدارس طينية ...مناهج سويدية    )                                          

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكتوبر ـ   71في يوم االثنين  (  بريب كارين ) السيدة الدانماركية واالكادمية الكاتبة مع لقائي من مقتطفات ـ0

 كوبنهاكن ـ 

 

 

 

 انتهى         

 2172نوفمبر    

 

  

 



  

 

 

 


