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تنظیم “الدولة اإلسالمیة”
يلغي “الموسیقى”
و”التاريخ” من المناھج

الدراسیة بمناطق سیطرته
في سوريا

August 29, 2014

عالء ولید- األناضول: أصدر تنظیم “الدولة اإلسالمیة” الخمیس،
تعمیمًا موجھًا للمؤسسات التربوية والتعلیمیة في المناطق

الخاضعة لسیطرته في سوريا ينص على إلغاء مناھج عدد من المواد
الدراسیة الموضوعة من قبل النظام سابقًا في مقدمتھا التربیة

الموسیقیة والتاريخ والتربیة اإلسالمیة، كما فرض حذف واستبدال
عدد من المفاھیم واألمور التي ال تتناسب مع منھجه في بعض

المناھج األخرى.

ونشرت صفحات تابعة للتنظیم على مواقع التواصل االجتماعي
تعمیمًا صادرًا عن ما يسمى (ديوان التعلیم) في “الدولة اإلسالمیة”،

حصل مراسل (األناضول) على نسخة منه، نص على ما يلي حرفیاً:

تلغى من المناھج الدراسیة المواد التالیة بشكل نھائي (التربیة
الفنیة الموسیقیة، التربیة الوطنیة، دراسات اجتماعیة، التاريخ،

التربیة الفنیة التشكیلیة، الرياضة، قضايا فلسفیة واجتماعیة
ونفسیة، التربیة الدينیة اإلسالمیة، التربیة الدينیة المسیحیة)، على

أن تضاف مواد تعويضیة لھا.

شطب جملة “الجمھورية العربیة السورية” أينما وجدت واستبدالھا
بـ”الدولة االسالمیة”.

شطب تسمیة “وزارة التربیة” (متبعة من قبل النظام) واستبدالھا
بـ”وزارة التربیة والتعلیم”.

طمس جمیع الصور التي ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمیة.

حذف النشید الوطني السوري أينما وجد.

عدم تدريس مفھوم القومیة أو الوطنیة، وإنما االنتماء لإلسالم وأھله
والبراءة من الشرك وأھله، حیث أن بالد المسلم ھي البالد التي

يحكم فیھا شرع هللا.

يسد المعلم نواحي النقص المترتبة على الحذف بأمثلة ال تتعارض
مع الشريعة أو سیاسة الدولة اإلسالمیة.
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تستبدل كلمة الوطن أو الوطنیة أو سوريا أو وطني أينما وجدت
بـ”الدولة اإلسالمیة” أو دولته اإلسالمیة أو بالد المسلمین أو والية

الشام…إلخ.

حذف أي مثال في مادة الرياضیات يدل على الربا أو الربوية.

حذف من مادة العلوم كل شيء يتعلق بنظرية دارون أو رد الخلق
للطبیعة أو الخلق من عدم، ورد كل الخلق � سبحانه وتعالى.

يقوم المعلم بتنبیه الطالب دائما إلى أن قوانین الفیزياء والكیمیاء
ھي قوانین هللا في الخلق.

يعتبر ھذا التعمیم ملزمًا ويستوجب على المخالف المحاسبة، لم
يبّین نوع المحاسبة.

وحمل التعمیم باإلضافة إلى ختم الدولة اإلسالمیة توقیع كل من
مسؤول المناھج “أبو رامي”، ومسؤول ديوان التعلیم “ذو القرنین”.

وقال أبو نزار الفراتي، الناشط اإلعالمي في مدينة دير الزور، إن
تعمیم “الدولة اإلسالمیة” الصادر الیوم، أنھى حالة من الجدل

والتساؤالت بین سكان المدينة وأولیاء أمور الطالب حول استمرار
العمل بالمناھج القديمة خاصة أن غالبیتھا تحوي صورًا لرئیس

النظام بشار األسد وعلم النظام، وغیرھا من “مخلفاته”.

وفي تصريح لوكالة “األناضول”، أوضح الفراتي أن ھناك أمورًا لم يتم
ذكرھا بالتعمیم، حسب ما ذكر له مسؤول بالتنظیم، كون األخیر

يعتبرھا من المسلمات ومن أصول الشريعة مثل عدم وجود مدارس
مختلطة بین الجنسین، وكذلك من يدّرس للذكور مدرسین حصرًا
واإلناث يدرس لھن مدرسات، مع االلتزام بارتداء اللباس الشرعي

للطالبات.

في سیاق متصل، أصدر ديوان التعلیم في “والية الرقة” التابعة
للتنظیم، إعالنًا عن دورة شرعیة “إلزامیة”  مدتھا أسبوع لكافة
مدراء ومعلمي المدارس ذكورًا وإناثًا، وذلك نھاية الشھر الجاري

وطبعًا في مكانین منفصلین لكل فئة، حددھما اإلعالن.

وذكر اإلعالن في نھايته ملحوظة تنص على منع كل مدرس أو
مدرسة من التدريس في مدارس “الوالية” إال بعد الخضوع للدورة

تحت طائلة المساءلة الشرعیة.

واستمرت المعارضة التي سیطرت قواتھا على مناطق واسعة من
البالد قبل عامین في تدريس الطالب نفس المناھج التي وضعھا

النظام وكانت تدرس في سوريا قبل اندالع الثورة مارس/آذار 2011،
وذلك بسبب عدم توفر اإلمكانیات الستبدالھا أو تعديلھا.

واستمر تدريس نفس المناھج في المناطق التي سیطر علیھا
تنظیم “الدولة اإلسالمیة” خاصة في محافظتي الرقة (شمال) ودير

الزور(شرق) حتى الیوم، قبل أن يصدر التنظیم تعلیماته الجديدة
بإلغاء بعض المناھج وتعديل أخرى.

وسیطر التنظیم على محافظة الرقة منذ نحو ثمانیة أشھر بعد طرد
مقاتلي المعارضة منھا، كما فعل األمر نفسه على معظم مساحة

دير الزور قبل شھرين.
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أفريقیا 2017 بعد سحبه من لیبیا

 تعرض ملعب كرة أوكراني لقصف
مدفعي

المزيد
كورة

  الحرب
االسرائیلیة

دمرت 30
منشأة رياضیة

وقتلت 32
رياضیا في
قطاع غزة

  المغربي
بنعطیة أول

العب عربي
يحترف في

البايرن

  إيتو يعلن
اعتزال اللعب

الدولي

  شیكاباال
وربیعه في

مواجھة محمد
صالح بدوري
أبطال أوروبا

المزيد

الحصول على أخبار القدس @
العربي عبر البريد اإللكتروني

أدخل عنوان البريد االلكتروني
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  السیرك الثلجي
الروسي يروي حكاية
حب خیالیة بمھرجان
«الجم الدولي» في

تونس

 د. عبد العلي
حامي الدين الوعي

الدستوري المغربي بین
«العالمیة»

و»الخصوصیة»

 د. عبدالوھاب
األفندي انتصار معزلة

وارسو على النازيین
الجدد في غزة ھاشم

 د. عبد الحمید
صیام  معجزة غزة ـ

عبثیة المفاوضات أم
عبثیة الصواريخ؟

 خالد
الشامي  «حرب

التسمیات»: إرھابیون
ولیسوا جھاديین

 جواد بولس  نحن مع
غزة... ولكن من معنا؟

 د. يحیى مصطفى
كامل  قناة سويس
جديدة أم توشكي
ونكسة 67 جديدة؟

   الحكامة الملكیة
و«شركاء الحكم» في

المغرب

 كمال القاضي كبار
األدباء في مصر: جبر

الخواطر على هللا!

المزيد

2.6K
clicks

اعدام القیادي السابق في حماس
أیمن طھ

1.7K
clicks

قائمة اغنى 15حاكما في العالم
تتضمن 10 حكام عرب

1.2K
clicks

تغریدة المام الحرم المكي السابق
...الكلباني حول

1K
clicks

داعش یقتل قاضي “صقور الشام”
وصبیانھ یلھون برأسھ

952
clicks

الخلیفة البغدادي” یھدد باحتالل“
...الكویت لمحاربة

@EsamMasrawie @sarafahmy2000 

@YouTube ة ست حري ة لي ن ا الخي

ة نظر ي او وجھ ست رأ ة لي ن ا الخي

Retweeted by Alquds Top

Retweets

Tamer Zakaria Orban 

@TamerZakaria

Expand

كان يرة  كث تجارب  ب ي  ت ا ي حي  ٤- مررت ف

نط واحد ب ب نجاح  سون قبل ال أ ي ي ا  يھ   الرجال ف

ة العمر ي طيل ندام ادمين او  ن شون  يعي ثم   !!

Retweeted by Alquds Top

Retweets

ي د . محمد الجواد  

@MohamedElgawady

Expand

قد تريحك الضغط أو اإلنھاك ف ب شعر   عندما ت

ي ه ف شخص تحب ى  كاء عل ة و االت  العزل

تك ا .حي

Retweeted by Alquds Top

Retweets

         أ. د. طارق الحبيب

@Talhabeeb

Expand

يد و خ محمد بن زا شي سمو ال ين  ب اء متميز  ق  ل

سة ا برئ ى  ستو ع الم ي ي رف سعود  الوفد ال

ة يجي ت سترا ة ا فيصل، عالق سعود ال  األمير 

ة ة و المود ق ث ا ال سھ سا .مثمرة أ

Retweeted by Alquds Top

Retweets

د. أنور قرقاش          

@AnwarGargash

Expand

ة النظر ي أحادي ا ھ كثر أمراضن ا أن أ  ربم

ه أو أن ي أرا ي المكان الذ كون ف ا أن ت إم  ف

ي ي وبعيدا عن رحمت ت كون خارج رؤي ت ..!!

Retweeted by Alquds Top

Retweets

سوب د. محمد مح  

@DoctorMahsoob

Expand

11h

14h
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13h
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