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هجرين
“التَّعليم قوام الحياة ورسها” :أهمية التَّعليم من منظور ا ُملتع ِّلمني ا ُمل َّ
طالب يف دورات مبادرة التَّع ُّلم املفتوح ( )OLIveومدرب تقنية املعلومات واملديرة

طالب ملتحقون يف دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّع ُّلم املفتوح يف جامعة رشق لندن يتشاركون بتجاربهم
هجرين .وتأيت الدورة التدريبية التحضريية للوصول إىل
حول الوصول إىل التَّعليم بصفتهم متع ِّلمني ُم َّ
الجامعة مصممة خصيصاً لالجئني وطالبي اللجوء يف اململكة املتحدة.
التعليـم حـقٌّ أسـايس مـن حقـوق اإلنسـان وينبغـي أن ُي َي َّسر لنـا
ولـكل إنسـانٍ  -الوصـول إليـه مـن غير نظـ ٍر إىل أننـا قـد هُ ِّجرنـا.املهجريـن قرساً بضـع مع ِّوقات تحـول بيننا
فأمامنـا نحـن الطلاب َّ
وبين الدخـول يف التعليـم العـايل باململكـة املتحـدة ،ومـن هـذه
املع ِّوقـات مـا ييل:

باملجـان .وكثري مـن الجامعات متشـدِّدة يف الذي
هـذه الـدورات َّ
تقبـل بـه مـن إثباتـات إحسـان اللغـة اإلنجليزيـة ،فهـي تطلـب
وثيقـة اجتيـاز اختبـار اإليلتـس ولـو كان بني يـدي الطالب وثيقة
حصل مـن اإليلتـس .ومثن
أخـرى تثبـت تحصيلـه ملـا يشـابه مـا ُي َّ
الدخـول يف هـذا االختبـار غـالٍ وقـد يبلـغ طـول مـدة انتظـار
دخـول اختبار الكالم بضعة أسـابيع .والغالـب أن َّ
َ
يتعذر
الطالـب
التحضير الختبـار اإليلتـس ودفـع مثـن الدخـول فيـه يف اإلطـار
الزمنـي املحـدد بعد الحصول عىل مكان مناسـب للدراسـة وعىل
منحـة دراسـية أو على متويل للدراسـة.

وضـع الهجـرة :صحيـح َّأن لطالبـي اللجـوء الحـقَّ يف الدراسـة
باململكـة املتحـدة مـا دامـت حاالتهـم هـي يف قيـد النظـر فيهـا،
ولكـنْ ليـس هـذا الحـق مبشـهور وترغـب كثير مـن الجامعـات
واملؤسسـات التعلميـة عـن ْأن تقبلنـا .وكثيراً مـا نتَّصـل بهـا
السـتعالمها ح َّقنـا يف الدراسـة ف ُيع ِل ُمنـا الـ َّرادُّون علينـا أن ال معرفة الصدمـة النفسـية واملجاهـدة املسـتمرة مـن أجـل حيـاة كرمية:
لهـم بح ِّقنـا يف الدراسـة فيرصفوننـا.
يسـبب الضرر النفسـاين -الـذي تـأيت بـه النجـاة مـن الحـرب
َ
ْ
اب الك ْر ِب التَّايل
ثم خوض غمار اللجوء -اض ِطـر َ
والنِّـزاع والعنـف َّ
ُّ
الحـق يف الوصـول إىل التمويـل :ليـس طالبـو اللجـوء و َمـن ُأ ِذ َن لل َّر ْضـح ويسـبب القلـق واالكتئـاب وغير ذلـك مـن الصعوبـات
ً
ـص ذلـك مـن قدرتنا عىل
لهـم يف البقـاء مؤقتـا مؤهَّ لين السـتقراض القـروض الطالب َّيـة مـن التـي لهـا صلـة بالصحـة العقليـة .و ُين ِق ُ
الحكومـة وال ألي منـط آخـر لـه صلـة مبـ ِّد الطلاب باملـال ،ومـن االلتـزام بعمليـة طلـب اللجـوء وبدراسـتنا .ونحـن يف حاجـة إىل
ذلـك املَ ُ
شـد ٍة وللمنح الدراسـية ولنفقات دعـم إضـايف ومعلومـات إضافيـة تعيننـا على ذلـك مـن دون أن
املخصـص ملَن هم يف َّ
ـال َّ
ً
السـفر .أ َّمـا املمنوحـون صفـة الالجـئ فمدُّ هـم باملـال محـدود يسـبب لنـا مزيـدا مـن القلـق واإلقصاء.
ويعتمـد على طول املدَّة التـي يقضونها يف اململكـة املتحدة وعىل
َ
طلاب إال ملـن املهـارات األكادمييـة والثقافـة :صحيـح َّأن كثيراً منَّـا كانـوا
متويـل
أعامرهـم وعلى مسـتواهم التعليمـي .فلا
ٍ
َّ
ُ
يرغـب يف الدراسـة مبرحلـة أعلى مـن املرحلـة التـي درس فيهـا يدرسـون مـن قبـل يف الجامعـة ولكـنَّ مـا تتطلـع إليـه جامعات
مـن قبـل ولكـن َّ
ألن يف طريـق تعـ ُّرف مؤهالتنـا العلمية السـابقة اململكـة املتحـدة مختلـف ويف البلد ثقافة مل نألفهـا .ثم َّإن كوننا
َّ
َ
ٌ
غير قادريـن على التعبير عم يعتلـج يف صدورنا من أفـكار بلغة
عقبـات فقـد ُن ْض َطـ ُّر إىل إعـادة الدراسـة يف مراحـل أنهيناهـا.
إنجليزيـة صحيحـة أكادمي َّيـة قـد يعنـي أن ُيه ِّون الناس من شـأن
االعتراف باملؤهلات العلميـة السـابقة :ليـس لكثري منَّا سـبيل إىل فهمنـا ومهاراتنـا .ولقد اعرتض النِّـزاع والعنف والحـرب والتَّهجري
كشـوف عالماتنـا و َمن عنده نسـخة من كشـف عالماتـه ففي مثن املسـار التعليمـي لـكل واحـد منَّـا .ويف تعليمنـا ثغـرات يصعـب
ترجمتـه وتصديقـه مـا ال ُي َط ُ
ـاق .وينبغـي للجامعـات أن تكـون رقعهـا ومـن أجلهـا نحتـاج إىل دعـم إضـايف ،ولكـنْ ليسـت هذه
ً
َ
همة.
أكثر قـدر ًة على تع ُّرف مـا تع َّلمه سـابقا الطالب الالجئـون وطالبو الخـروق أمـارة عجـ ٍز أو سـقوط َّ
اللجـوء وتصديقه رسـمياً.
ً
قلـة الدعـم واإلقصـاء :كثيرا مـا نجاهـد لنصـل إىل خدمـات
الصحـة النفسـية ورعايـة األطفـال ولنحصـل على معلومـات
رشوط إتقـان اللغـة اإلنجليزيـة :لكي يكـون لنـا مقعـد درايس يف ِّ
نبي إحسـاننا اللغة اإلنجليزية .واملقاعد َّ
عما لنـا مـن حقـوق .ونحـن ُن ْن َق ُ
ـل إىل مسـاكنَ تقـع يف مناطـقَ
جامعـة مـاُ ،يط َل ُب منَّا أن ِّ
ً
َ
الدراسـية يف دورات تع ُّلـم اللغـة اإلنجليزيـة لغير الناطقين بهـا ليـس فيهـا فـرص تعليميـة ،وال مـال كافيـا لنـا لنسـافر إىل حيث
ودورات التحضير الختبـار اللغـة اإلنجليزيـة الـدويل؛ أي اإليلتـس توجـد الـدورات التعليميـة .أ َّمـا الذيـن ُت ْر َف ُ
ـض طلبـات لجوئهـم
( )IELTSمحـدود عددهـا وال يتـاح لطالبـي اللجـوء الدخـول يف فتنتهـي بهـم الحـال إىل فقـدان املسـاكن واملنافع جمعـاء .أال إنه
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ملـن املسـتحيل يف واقع األمر الدراسـة وتحسين الحال مع ِش َّـدات
كهذه.
صعوبـة الحصـول على املعلومات :تتـاح لنا بعض الفـرص (ومنها
املنـح الدراسـية الوافـرة لطالبـي اللجـوء) ،ولكنْ مـع ذلك يصعب
الحصـول على معلومات عـن الخدمات وعن فـرص التمويل وعن
السياسـات واملامرسـات يف التعليـم العـايل .وقد عُ ـ ِر َض عىل بعضنا
نتسـجل فل َّبينا الدعوة
مقاعد دراسـية يف الجامعات و ُد ِعينا إىل أن َّ
ولكـن حين وصلنـا إىل هنـاك قيـل لنـا إنـه ال ميكـن أن نبـدأ َّ
ألن
حالنـا ال تجيـز لنـا الحصـول عىل التمويـل الطاليب.
املتغيرة دومـ ًا أمـ َر
املتغيرة :تجعـل السياسـات
السياسـات
ِّ
ِّ
معرفـة حقوقنـا يف التعليـم أكثر صعوبـة ويعنـي ذلـك َّأن كثيراً
مـن املؤسسـات التعليميـة راغبـة عـن دعمنـا .و ُم ِن َـع بعضنـا مـن
الدراسـة يف عـام  2017بسـبب القيـد الـذي وضـع عىل غير هُ دىً
واشتراط الدراسـة بالحصـول على كفالـة الهجـرة 1.ومـع َّأن تلـك
القـرارات ُأ ْسـ ِق َط ْت رسـمياً مـن بعـدُ -وذلـك على بضعـة أشـهر-
فقـد ط َّولـت املـدة بين الحـارض وبين آخـر مـرة جلسـنا فيها عىل
مقاعـد الدراسـة َّ
وأرضت أكثر بثقتنـا بأنفسـنا.
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يتم َّكنـوا مـن االعتماد على أنفسـهم ،وذلـك بتعليمهـم املهـارات
الرضوريـة ْ
تحسـناً ُيـ َرى أثـره يف
ألن تحقـق لهـم يف نهايـة األمـر ُّ
ً
ُ
تنميتهـم التعليمية والشـخصية .وته ِّيئ هذه الدورة أيضا مسـاحة
للمهجريـن قرساً
للمجالـس االجتامعيـة ولدعـم النـد لنـدِّه وهـذا
َّ
الذيـن هـم يف الغالـب يشـعرون بالعزلـة .ولكـن لربنامـج هـذه
ضعـف ،ومـن أضعفهـا غيـاب التمويـل املخصـص
الـدورة وجـوه
ٍ
للسـفر والتنقـل ،وانعـدام الوصـول إىل رعايـة األطفـال ،والفـرص
املحـدودة التـي تسـنح للطلاب بعـد انتهـاء الـدورةَّ .
وألن فرصـة
كفرصـة هـذه الـدورة ق َّلما تسـنح يف اململكـة املتحدة كلهـا ،ترى
بعـض الطلاب يسـافرون قاطعين مسـافات طويلـة ليحرضوهـا
وآتين مـن مناطـق بعيـدة مثـل برمنغهـام وسـوانزي ومانشستر.
نحـن نستحسـن برامـج عمـل املنـح الدراسـية التي وضعتهـا كثري
مـن الجامعـات ،إال أ َّنهـا يف حاجـة إىل تنسـيق أفضـل وإىل تيسير
سـيام َ
داخل املؤسسـات
الحصـول على املعلومات املتعلقة بها وال َّ
التـي تتيحهـا .ومـن الضروري أيضـاً زيـادة فـرص املنـح الدراسـية
يف طـول البلاد وعرضهـا وتوسـيع نطاقهـا لتشـمل عـدداً أكبر من
الـدورات التعليميـة والجامعـات ،وينبغـي أن ُتدعَـم مـن الدولـة
ومـن الجامعـات الخاصـة أيضاً.
ومـع ذلك كلـه فاملنح الدراسـية وحدها ال تحل املسـائل جميعها.
ونحـن نريـد أن َّ
نحـث الجامعـات األخـرى -وال سـ َّيام تلـك التـي
امـج لتيسير الوصـول إىل التعليـم
يف خـارج لنـدن -على وضـع بر َ
امج تسـبق الدخـول يف الجامعات بغية إحسـان
بعـد انقطـاع ،وبر َ
اللغـة اإلنجليزيـة األكادمييـة واملهـارات األكادمييـة التـي يحتـاج
امـج تأسيسـية للطلاب التَّاركين
إليهـا الطالـب يف الجامعـة ،وبر َ
مناهـج غير مناهـج اململكـة املتحـدة،
مدارسـهم ،الدَّارسين
َ
ـب لهم جرساً على الهوة بني
ال َّراغبين بنيـل شـهادة جامعيـةَ ،تن ُْص ُ
مـا تو َّقفـوا عنـده مـن ُ
قبـل يف دراسـتهم وبين جامعـات اململكـة
ً
املهجرين قسرا من الرسـوم وإعطائهم
املتحـدة .وذلـك مع إعفـاء َّ
امج
ثـم َّإن بر َ
مبالـغ إضافيـة لدفـع أجور السـفر ومـواد الدراسـةَّ .
التعليـم القائـم على املجتمعـات املحليـة يف خـارج مؤسسـات
ٌ
حسـن املهـارات التـي نحتاج
التعليـم الرسـمي
مهمـة أيضـاً فهي ُت ِّ
إليهـا لنـدرس ونعمـل يف اململكـة املتحـدة ،وميكـن لهـذه الربامـج
كذلـك أن تسـاعدنا عىل جعـل املجتمعات املحليـة التي نحن فيها
داعمـ ًة لنـا وهـو مـا يخفـف مـن شـعورنا باإلقصاء.

ال ُّ
رشقـي لنـدن منـذ شـهر أبريل/نيسـان مـن عـام
تنفـك جامعـة ِّ
 2017تعـرض على الالجئين وطالبـي اللجـوء الراغبني باالسـتعداد
للدراسـات الجامعيـة دور ًة تعليميـة ُي ِّولهـا برنامـج إيراسـموس
ـس تـدوم مـدَّة عرشة أسـابيع وتعقـد يف عطلة األسـبوع .ويدير
ب َل ْ
الـدورة هيئـة تعليميـة أساسـية ومعهـم متطوعـون ممتلئـون
رشقـي لنـدن ومـن هيئتهـا
حامسـ ًا ،وهـم مـن طلاب جامعـة
ِّ
التعليميـة ومـن زمالئهـم يف املؤسسـات األخرى والجهـات الفاعلة
يف املجتمـع املحلي .وتقـدم دورة مبـادرة التعليـم املفتـوح هـذه
( )OLIveمحـارضات أكادمي َّيـة ودروسـ ًا يف اللغـة اإلنجليزيـة ويف
املهـارات األكادمي َّيـة والكتابـة األكادمي َّيـة ويف معرفـة تكنولوجيـا
املعلومـات ويف الكتابـة اإلبداعيـة ويف التصويـر الفوتوغـرايف وغري
ومما ُتقدِّمـه الـدورة أيضـاً
ذلـك مـن ورش العمـل والـدروسَّ .
املشـورة للطلاب يف التخطيـط ملسـالكهم التعليميـة ،كاختيـار
الجامعـات والكل َّيـات والتخصصـات فيهـا ،وإيجاد املنح الدراسـية
واملسـاعدة -مـن أ َّول األمـر إىل آخره -عىل تقديـم الطلبات لنيلها.
ومـن الجوانـب املهمـة لهذه الـدورة َّأن الطالب أنفسـهم يدخلون
2
َّ
إىل مؤسسـات التعليـم العـايل فيو ِّفر لهم ذلك فـرص االجتامع مبن ومـع أن النـاس يف مؤسسـة املـادة  )Article 26( 26وشـبكة
لهـم أحـوال تشـابه أحوالهـم فيتبادلـون املعلومات عن شـؤونهم .العمـل َّ
الطلايب مـن أجـل تحسين حيـاة الالجئين (Student
ً
ً
 )Action for Refugeesيبذلـون جهـدا عظيما يف سـبيل تيسير
ولهـذه الـدورة -التـي هـي أ َّول دورة مـن حيث نوعهـا يف اململكة الحصـول على املعلومـات املتعلقـة بالحقـوق والفـرص ،ينبغـي
يسر ذلـك أكثر مـن خلال الدعـم اآليت مـن الدولـة ملَـن يف
املتحـدة -القـدرة عىل دعـم الوافدين حديثـاً يف أ َّول أمرهم إىل أن أن ُي َّ
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يسير الوصول إليها طالب يف دورات مبادرة التَّع ُّلم املفتوح ( )OLIveومدرب تقنية
طـور طلـب اللجوء .ونحن نو ُّد وسـيلة سـالكة ٌ
3
تو ِّفـر معلومـات يف عـدد من اللغـات عن النظـام التعليمي وطرق املعلومات واملدير
التسـجيل فيـه وحقـوق الطلاب ومـا يتو َّفـر لهـم من دعـم .ونو ُّد
كذلـك أن نـرى إقامـة مراكز املشـورة التعليمية حيـث نجد الدعم إزرائيل إيزينوو I.Esenowo@uel.ac.uk
مدرب يف تقنية املعلومات
ونحصـل على كل املعلومـات املتقـدم ذكرهـا.
خاصـ ًة املعوقـات املاليـة،
هنـاك بعـض ا ُملع ِّوقـات التـي نواجههـا َّ
ومـع أ َّنهـا تخـص اململكـة املتحـدة ،فمعظمهـا ميكـن أن ينطبـق مديرة دورة مبادرة التعليم املفتوح ( )OLIveومحارض ،كلية
يف كل سـياقات البلـدان املسـتضيفة لالجئين .ومـن الضروري أن كاس للتَّعليم واملجتمعات املحلية.
املهجريـن
وسـع نطـاق وجهـة النظـر إىل العقبـات التـي تعترض َّ
ُي َّ
قسراً ومنهـم أصحـاب املصلحـة املعن ُّيـون جميعـاً وكذلـك نطـاق دورة مبادرة التعليم املفتوح ( ،)OLIveجامعة رشقي لندن
تقييمهـا .فذلـك يسـاعد اململكـة املتحـدة وغريهـا مـن البلـدان www.uel.ac.uk/research/olive
حسـن
املسـتضيفة على وضـع إستراتيجيات وسياسـات أفضـل ُت ِّ
 .1انظر مقالة بارون يف هذا العدد.
مـن واقـع تيسير وصـول َّ
املهجريـن إىل التعليم يف جميـع مراحله .2 .انظر مرشوع Article 26 http://article26.hkf.org.ukو شبكة Student Action
أسـاس مـن أساسـات رصح الحيـاة( for Refugees .الطالب يتحركون من أجل الالجئني) www.star-network.org.uk
فإننـا نؤمـن بـأن التعليـم
ٌ
وهـو ينفعنـا وحدَانـاً ولكـنْ لـه أثر حسـنٌ فيمـن حولنـا .و ُتحصل  .3سوزان رازاوي ،وإليزابيث ،وسينايت ،وجامالتو ،ونزار أحمد ،وفريناندو تشاثفرياغ،
ُ
َّ
ِ
َ
ٌ
وماجد الدين ،وراجموندا كوريت ،ومحمد عيل جلوح ،وإليزابيث ك .جونسون ،وفاطمة
بالتعليـم العـايل الدراية و ُت َ
كتسـب املهارات واملؤهِّ لات التي تأتينا إليجاه ،وب يو ،وغريماي ،وتاالتو ستيال برينارد ،وهاتيتيش مادانا ،وكليوف بينغول ،وسعود
أمان ،وعدنان بايسا ،ومحمود رسسك ،ويونس سورييني ،ومحمد بابار ويوسف فرح إميان.
بالوظائـف والحيـاة التـي هـي أحسـن.
آورا لونازما A.Lounasmaa@uel.ac.uk

الوصول إىل التَّعليم والتقدم فيه يف اململكة املتحدة
كاثرين غالدويل

ُتظ ِهر األبحاث َّأن هناك عوائق كبرية تواجه األطفال الالجئني وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون اململكة
املتحدة وتتمثل تلك العوائق يف قبولهم يف املدرسة وتقدمهم يف الدراسة .ومبقدور الحكومة املركزية
والسلطات املحلية واملدارس والكليات واملهنيني الرتبويني أن يتخذوا خطوات للمساعدة يف ضامن حصول
هؤالء األطفال عىل التعليم املناسب يف الوقت املناسب.
عــى الرغــم مــن اإلرشــادات القانونيــة التــي تنــص عــى وجــوب يزيــد عــن ثالثــة أشــهر للحصــول عــى املقاعــد الدراســية يف
إلحــاق األطفــال املشــمولني بالرعايــة يف انجلــرا يف التعليــم املدرســة أو الجامعــة.
خــال  20يومـاً دراســياً مــن شــملهم يف الرعايــة 1،تشــر األبحــاث
الصــادرة عــن شــبكة دعــم الالجئــن ومنظمــة األمــم املتحــدة عوائق تحول دون الوصول
لألمومــة والطفولــة (اليونيســف) يف اململكــة املتحــدة 2إىل َّأن عــى املســتوى الن ُُظمــيّ ،
يتأخــر الوصــول إىل التعليــم لعــدّة
أ َّي ـاً مــن مناطــق إنجل ـرا التســعة باإلضافــة إىل إســكتلندا وويلــز أســباب منهــا :طــول قوائــم االنتظــار ،خاصــة يف إســكتلندا ملــن
وإيرلنــدا الشــالية مل تحقــق هــذا الهــدف لــكل األطفــال غــر هــم يف ســن السادســة عــر أو أكــر ويحتاجــون إىل مســارات
املصحوبــن ببالغــن مــن طالبــي اللجــوء واملشــمولني يف رعايــة تع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ،باإلضافــة إىل تعقيــد
الســلطة املحلية3.وباإلضافــة إىل ذلــك ،غالب ـاً مــا يعــاين األطفــال طلبــات االلتحــاق عــر اإلنرتنــت التــي ال يســتطيع أفـراد العائلــة
مــن طالبــي اللجــوء م ّمــن وصلــوا ضمــن عائالتهــم مــن إيجــاد مــن ذوي املهــارات املتدنيــة يف القــراءة والكتابــة وتكنولوجيــا
املقاعــد الدراســية برسعــة .وتحصــل معظــم التأخـرات امللموســة املعلومــات تصفحهــا ،عــدا عــن التحديــات التــي يواجههــا
يف كل مــن التعليــم الثانــوي والتعليــم اإلضــايف ،ففــي إحــدى الواصلــون يف منتصــف العــام الــدرايس لضــان مقاعــد الدراســة
املــرات ّ
اضطــر ربــع األطفــال يف منطقــة واحــدة لالنتظــار ملــا برسعــة.
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