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التَّع ُّلم يف إعادة التوطني
مروة بلغازي

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائالت املعاد توطينها وال غنى عن توفري الدعم للوالدين واألطفال يف
مساعيهم للتعرف عىل املنظومة التَّعليمية واالندماج بها.
ليحــر ص َّفـاً منفصـ ًا ُتع َّلـ ُـم فيــه اللغــة اإلنجليزيــة لغـ ًة إضافيــة.
ولــذا أعددنــا الجتامعــات مــع أوليــاء األمــور لنســاعدهم عــى
ــم رضورة دعــم أطفالهــم يف مرحلــة انتقاليــة ُيــدُّ ون فيهــا
َف ْه ِ
برضوراتهــم اإلضافيــة فيندمجــون يف نهايــة األمــر باألطفــال
اآلخريــن .ومــع ذلــك ،فــا يســتخدمه أهــل االختصــاص يف هــذه
املناقشــات مــن اختصــارات أوائليــة ومفــردات قــد يبــدو ألوليــاء
األمــور غريب ـاً بعيــداً مــن الفهــم وهــذا أمــر فيــه رضر .ولكــنْ
ميكــن أن تســاعدهم َّ
املنظــات الداعمــة لهــم بتفســر مــا يــرد
مــن اصطالحــات تبــدو يف الظاهــر أ َّنهــا معقــدة وغريهــا تفسـراً
واضح ـاً ال يالمســه غمــوض.

بــن أوليــاء األمــور يل أنــا وزمــايئ ،نحــن املزاولــن يف
حــن ُي ِّ
شــعبة دعــم إعــادة توطــن الالجئــن ،ســبب إتيانهــم بأرسهــم
إىل اململكــة املتحــدة يقــول أكرثهــم :أطفالنــا .وإ َّنــا لَنعلــم ذلــك،
فبعـ ٌ
ـض مــن أ َّول األســئلة التــي يســألها أوليــاء أمــو ِر األرس املعــاد
ُ
ً
توطينهــا حديثـا وأطفالهــم هــي عــن املــدارس .فيســأل األطفــال:
متــى تبــدأ املدرســة؟ ويف أيِّ صـ ٍّ
ـف نــدرس؟ أ َّمــا أوليــاء األمــور
فمثــال مــا يســألون عنــه :كــم تبعــد املدرســة عــن بيتنــا الجديــد؟
وهــل يف املدرســة َمــن ينطــق بلغتنــا؟ ومل يكــن ألكــر األطفــال
الذيــن نســاندهم بيئــة تعليميــة داعمــة بعــد ْأن هُ ِّجــروا .فقــد
التنمــر عــى التالميــذ الســوريني واإلســاءة إليهــم شــائعان
ُروِيَ َّأن ُّ
مألوفــان يف مــدارس لبنــان واألردن ،ولــذا يــأيت األطفــال وأوليــاء
أمورهــم ويف أذهانهــم اف ـراض ســو ٍء يف املعلمــن وتخ ـ ُّوف مــن تلقي ال َّثناء والدعم
كثــراً مــا يثــر أوليــاء األمــور ســؤاالً يتعلــق بالطريقــة املثــى
العقوبــات البدنيــة التــي يعاقبــون بهــا تالميذهــم.
لتتبــع التقــدم الــذي يحــرزه أطفالهــم يف التعليــم .فمــن أوليــاء
ـرب ميعــاده ملــن ُحــقَّ لهــم دخــول األمــور َمــن اعتــاد يف بلــده ْأن ُيك ِّلــف املعلمــون التالميــذ وظائـ َ
وبعــد ،فاالجتــاع الــذي ُيـ َ
ـف
ً
املدرســة ،أي أ َّول لقــاء بــن األرس وممثــي املدرســة ،هــو عــاد بيتيـة كل يــوم ،فـراه يشــتيك يف اململكــة املتحــدة نــدرة تكليــف
العالقــة بــن األرسة والنظــام التعليمــي يف اململكــة املتحــدة .املعلمــن تالميذهــم الوظائــف البيتيــة .لكــنَّ نظــام املكافــأة
ففــي هــذا االجتــاع يطــرح أوليــاء األمــور مــا يشــاؤون مــن ونظــام التقويــم ميكنهــا أن يســاعدا أوليــاء األمــور عــى تت ُّبــع
األســئلة ويفصحــون عــن همومهــم فيــا قــد يكــون ألطفالهــم تقــدم أطفالهــم والنظــر إىل ذلــك مــن كــذا زاويــة .مثــال ذلــك
مــن تح ـدٍّ .ومــن الــروري أن يكــون يف هــذا االجتــاع م ـزاول إعطــاء املعلمــن النجــوم الالصقــة وشــهادات التقديــر ملــن
بــن َّأن نا ِئلهــا ُمعــ ٌن غــره
لــه لغتــان يتك َّلــم بهــا حتَّــى يفهــم أوليــاء األمــور كيــف يســتحقها مــن التالميــذ ،إذ هــي ُت ِّ
املوحــدة ُمحـ ِـرَ ٌم إ َّيــاه وهكــذا.
تعمــل املدرســة عملهــا .ومــن ذلــك األزيــاء املدرســية َّ
فأ ُّيهــا املطلــوب ومــن أيــن يجلبونهــا؟ واملناهــج التــي ُتــد َّرس
يف املدرســة ،ومواعيــد الحافــات واألماكــن التــي ُت ِقـ ُّـل األطفــال أضــف إىل ذلــك الفائــدة مــن مجالــس أوليــاء األمــور املســائية
منهــا وتوصلهــم إليهــا ،والعطــل املدرســ َّية ،والقوانــن الجاريــة التــي يحرضهــا معهــم أطفالهــم ،ففيهــا يســتمعون إىل آراء
والتنمــر والعنــف .و ُيع ـ َرض يف اللقــاء األ َّول أيض ـاً املعلمــن باألطفــال ،ال س ـ َّيام يف مرحلــة التعليــم الثانــوي ،فهــذه
عــى الغيــاب
ُّ
مهمــة فهــي متــس الوقــت الــذي ميضيــه املجالــس هــي مناســبة مــن املناســبات القليلــة التــي يتــاح
تفاصيــل يســرة ولكــنْ َّ
األطفــال يف املدرســة ،وذلــك ،مث ـ ًا ،بجولــة يف املدرســة بقيــادة ألوليــاء األمــور فيهــا ِّ
االطــاع عــى كتــب أطفالهــم املدرســية
دليــل ُيـ ِري أوليــاء األمــور واألطفــال الصفــوف الدراســية ومطعــم ومحتــوى دروســهم .هــذا ،و ُيثنَــى عــى األطفــال أمــام أعــن
أوليــاء أمورهــم ،ثــم يــرد إىل علــم أوليــاء األمــور تفاصيــل أخــرى
املدرســة ومــا فيــه مــن صنــوف الطعــام.
وســ ُبل ِّ
بــث الثقــة يف نفوســهم يف
يف مســتوى تقــدم أطفالهــم ُ
ستحســن استحســاناً شــديداً أن يكــون يف
املوحــد ودخلهــا ُيعا َمــل البيــت .ومجــدداًُ ،ي
ومتــى مــا تز َّيــا طفــل بــزيِّ املدرســة َّ
َ
َّ
معاملــة أيّ طفــل آخ ـ َر فيهــا .فــرى كث ـراً مــن األطفــال وأوليــاء هــذه املجالــس واالجتامعــات مــزاول لــه لغتــان يتكلــم بهــا.
األمــور مضطربــون مــن َّأن األطفــال ‘قــد ُي َ
نظــر إليهــم عــى ثــم َّإن بعــض أوليــاء األمــور ال يفهمــون اللغــة اإلنجليزيــة إال
ً
ـاح لهــم مــن أمــور تختلــف قليــا ،ف ُيســتص َعب عليهــم فهــم وظائــف أطفالهــم البيتيــة،
أ َّنهــم غربــاء’ ومبعــث ذلــك مــا ُي َتـ ُ
عـ َّ
ُ
ـاح لغريهــم ،فالواحــد منهــم ُيخ ـ َرج مــن الصــف املعتــاد وإذ قــد كان األمــر كذلــك ،فهــذه االجتامعــات باملعلمــن تج ـ ِّو ُد
ـا ُي َتـ ُ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،حلب

طفل عمره ثالثة من مدينة حلب/سوريا أعيد توطينه مؤخراً يرسم رسمة يف الحضانة التي بدأ الدوام فيها يف لندن.

إدراك العاملــن يف الدَّ عــم لــرورات األطفــال و ُتري ِهــم الطــرق قلــوب أوليــاء األمــور فأطفالهــم قــادرون يف األزمــات عــى التعبــر
املناســبة ملســاندتهم ،ومــن تلــك الطــرق أنديــة الوظائــف عـ َّ
ـا يف نفوســهم.
البيتيــة؛ وهــي مجالــس يجتمــع فيهــا بعــد املدرســة التالميـ ُـذ
َ
ـدُ
و َمــن يقــوم عــى ِدراســتهم وشــؤونهم لــي يــؤدُّوا وظائفهــم ومــن املامرســات الحســنة يف املــدارس ت ْز ِويـ األطفــال حزمــة مــن
البيتيــة أحســن تأديــة ،ومــن الطــرق أيضــاً اإلرشــا ُد وغريهــا املــوارد البرص َّيــة تعينهــم عــى التعبــر عــن انفعــاالت نفوســهم
َّ
مــا ميكــن أن تقــوم بــه املنظــات الدوليــة واملحليــة التــي و ُتــو ِر ُد يف أوقــات التع ُّلــم واالندمــاج قواعــد يف صــو ٍر أو رمــوز.
تعــن الالجئــن وطالبــي اللجــوء يف تعليمهــم.
ومــن الطــرق األخــرى التــي تعــن التالميــذ يف أداء املعنــى،
عــى مــا يرونــه مــن صعوبــة لغويــةْ ،أن ُيجــا َز لهــم اســتعامل
إعطاء األطفال صوت يعربون به عن أنفسهم
القواميــس أو ْأن يوضــع بــن أيديهــم حواســيب ُل َويح َّيــة موصولــة
َّ
بالشــابكة فيســتعملون مــا فيهــا مــن أدوات للرتجمــة أو أنْ
ينبغــي يف اجتامعــات املقبولــن ومجالــس أوليــاء األمــور
املســائية ْأن ُي َعــا َر األطفــال آذانـاً صاغيــة ف ُيســت َم ُع إىل مــا يدور يوضــع لهــم س ـ ُّبورات بيـ ُ
ـض يرســمون فيهــا إجاباتهــم بتفصيــل
يف أذهانهــم مــا وجــدوه مــن قبـ ُ
ـل يف تع ُّلمهــم ،وينبغــي أيضـاً أو باإلجــال مــن غــر تفصيــل (فــإذا أخطــؤوا وهــم يرســمونها
أن يلتقــوا ،مــن بدايــة األمــرِ ،بَــن ســيكون لهــم شــأن فيهــم
صححوهــا مــن فورهــم فــا ُي ـرَك أثــر ألخطائهــم).
َّ
إن املــدارس أماكــن جيــدة ل ُي َب َّ
يوميــاً يف املدرســة .ثــم َّ
ــث يف
ُّ
َّ
أطفــال املجتمــع املضيــف تل ُّبــس إحســاس رفــاق صفوفهــم ليــس مــن املغــاالة يف يشء أن نقــول إن اســتمرار تعلــم األطفــال
الجــدد ،وليكــون لهــم يــدٌ يف جعــل املدرســة محيط ـاً ترحيبي ـاً لغتهــم ألمــ ٌر عظيــم األهميــة .فبهــذا يحافظــون عــى تــراث
ُي َهـ ُّـم فيــه بقضــاء حاجــات الغــر .ومــن األشــياء اليســر أمرهــا أ َّمتهــم وعــى إدراكهــم هويتهــم ،و َي ِص ُلـ َ
ـون بالحــارض مــا تع َّلمــوه
َ
َ
والعظيــم أثرهــا أن يكــون للتلميــذ رفيــق يؤنســه وقـ َ
ـت الغــداء يف مــا ســبق مــن ِســ ِني دراســتهم ،و ُيبقــون ســبيل اتصالهــم
ً
َّ
َ
يف املدرســة أو يلعــب معــه
وقــت ال َّلعــب ،أو يف أحســن بآبائهــم وأمهاتهــم مفتوحــا .وقــد الحظنــا هاهنــا أن األطفــال
ُّ
ْ
األحــوال تعريفــه َمــن ينطــق بلغتــه يف الهيئــة التعليميــة مــا إن رشعــوا يذهبــون إىل املدرســة ح َّتــى يأ َبــون التكلــم بلغــة
ــر لــه االتصــال بنظرائــه .وبهــذا تطمــن َمنْب ِتهــم ،أو يطلبــون إىل والِديهــم َّأل يتكلمــوا معهــم بهــا .وإمنــا
باملدرســة فهــذا ُي َي ِّ ُ
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يرتبــط هــذا باســتحيائهم مــن عنــر يف هويتهــم يحــول بينهــم
وبــن رفــاق ص ِّفهــم ،أو أ َّنــه ليــس إال تكـراراً ملــا يجــيء يف قواعــد
صـ ِّ
ـف تع ُّلــم اللغــة اإلنجليزيــة .ولقــد ســاندنا أوليــاء األمــور يف
هــذا فعرضنــا عليهــم تســجيل أطفالهــم يف صفــوف يحرضونهــا يف
عطلــة األســبوع و ُيع َّل ُمـ َ
ـون فيهــا لغــة َمن َب ِتهــم .ونقــول هاهنــا إنــه
ً
ُّ
ينبغــي للمعلمــن ،مــا اســتطاعوا ســبيال ،أن يحثــوا التالميــذ عــى
التك ُّلــم بلغتهــم األوىل والكتابــة بحروفهــا حــن يتحدثــون عـ َّ
ـا
ُي ْســأَ ُلون و ُي ِجي ُبــون .فــإن كان هنــاك مع ِّلــم مســاعد لــه لغتــان
ـر الرتجمــة لــي
يتك َّلــم بهــا أو تلميــذ كذلــك ،ينبغــي أن ُت َيـ َّ َ
يخــوض الطفــل يف املحادثــة ّ
كل الخــوض.

القهــوة بعــد ْأن يجلبــوا أطفالهــم إىل املدرســة إمنــا هــي فرصــة
ليتع ـ َّرف بعضهــم بعض ـاً .فيســاعد هــذا عــى تخفيــف العزلــة
التــي يعيشــها بعضهــم ،ويصــل املجتمعــات بعضهــا ببعــض
ويتيــح ألوليــاء األمــور ْأن يتحادثــوا يف املتشــابه َّ
مــا ميــ ُّرون
بــه ْ
وأن يتع َّرفــوا املدرســة وهيئتهــا التعليميــة .وتــد ِّرس بعــض
دروس اللغــة اإلنجليزيــة لغــر الناطقــن
املــدارس أوليــاء األمــور
َ
بهــا .فيكــون -يف هــذه الحــال -دار العلــم عنــد أوليــاء األمــور
مألوف ـاً ،وإذ قــد كانــوا معروفــن يف املدرســة ،فــا حاجــة بهــم
إىل ْأن ُيق َّيمــوا وميلــؤوا اســتامرات ح َّتــى يثبتــوا أهل َّيتهــم .ولعـ َّ
ـل
الــدروس يف مــدارس أطفالهــم أنســب إىل جــداول مواعيدهــم.

ويف مدرســة ســاوثفيلدز بجنــويب الناحيــة الغربيــة مــن لنــدن لنــا
أســو ٌة ،ففيهــا يــرى املــرء كيــف تنــارص مدرسـ ٌـة تعــدُّ د منابــت
تالميذهــا 1إذ يبلــغ مجمــوع التالميــذ األجنب ِّيــن فيهــا  150تلميــذاً
جــاؤوا مــن خــارج البــاد ودخلــوا يف النظــام املــدريس اإلنجليــزي،
ومنهــم املهاجــرون والالجئــون وطالبــو اللجــو ِء والقــارصون غــر
املصحوبــن بذويهــم .وفيهــا يتك َّلــم -جامعيــاً -األطفــال ا ُملعــاد
توطينهــم حديث ـاً مبــا يرونــه يف االنتقــال مــن بيئــة تعليميــة إىل
ــص لهــم يف املدرســة مســاحة بطولهــا وعرضهــا
خص ُ
أخــرى .و ُت َّ
ـس كل واحــد منهــم -بقيــاس حالــه بحــال غــره -أنَّ
حيــث يحـ ُّ
حالــه ليســت غريبـ ًة وإمنــا الــذي يجــري معــه يجــري مــع غــره.
وكل مع ِّلــم يع ِّلمهــم ُمع ـ َّر ٌف مــا يعــرض لهــم مــن حيــث اللغــة
واختــاف أســاليب التَّعلــم .ويف املدرســة متط ِّوعــون يرشــدون
التالميــذ ويعينونهــم عــى تع ُّلــم اللغــة اإلنجليزيــة وعــى مــا
يتع َّلمونــه خــارج املدرســة أيضـاً وعــى وضــع خطــط ملســتقبلهم
ـن مختلفــة وعــن مســالك التعليــم
فيع ِّرفونهــم معلومــات عــن مهـ ٍ
العــايل فيســاعدهم ذلــك عــى اختيــار مســالكهم.

أخـراً ،املــدارس أماكــن أمينــة تتع َّلــم فيهــا النســاء أشــياء جديــدة
ويجــدن فيهــا فــرص عمــل جديــدة .وتســتطيع املنظــات
دخــل يف علمهــنَّ
الداعمــة ألوليــاء األمــور ْأن تســاعدهنَّ بــأن ُت ِ
ٌ
َّأن صربهَّــن وانتظامهــنَّ يف رعايــة أطفالهــنَّ لهــي مهــارة مبتغــاة
يف مجــايل التعليــم ورعايــة األطفــال .مثــال ذلــك َّأن مؤسســة
مــروع املرشديــن املنفرديــن الخرييــة (Single Homeless
 )Projectســعت لِالجئ َتــن يف وظيفــة تجــول يف املجــال املــدريس،
فــاألوىل مرشفــة غــدا ٍء يف مدرســة ابتدائيــة واألخــرى معلمــة
مســاعدة ،وهاتــان أ َّول وظيفتــن لهــا بأجــ ٍر مــذ اســتق َّرتا يف
2
اململكــة املتحــدة.

ٌ
عريض
ني
املدرسة ٌ
منبع للتمك ِ

املهجريــن ُج َّ
ــل ِه َم ِم ِهــم إىل تربيــة
و ُيصــ ِّوب أوليــاء األمــور َّ
ً
أطفالهــم وتعليمهــم ،غــر أ َّنهــم َّربــا ُأ ِ ُّ
ضوا نفســانيا أو رأوا مــن
ويتوجســون
قبـ ُـل ســوءاً يف املــدارس أو َّإنــا ُتخا ِمرهــم مخــاوف
َّ
ســوءاً يف تعليــم أطفالهــم حيــث أعيــد توطينهــم .ولــذا ينبغــي
إرشــاد أوليــاء األمــور يف املرحلــة التــي يع َّرفــون فيهــا النظــا َم
املــدريس وينبغــي أن تبقــى آراء األطفــال املحــور الــذي تــدور
حولــه هــذه املرحلــة .فكــا َّأن مســرة األطفــال يف املدرســة
تســاعدهم عــى تف ُّتــح عقولهــم وإنشــاء روابــط متينــة بينهــم
وبــن نظرائهــم وبــن مــا يــدور يف الدنيــا حولهــم ،تأخــذ نفــوس
أوليــاء األمــور أيض ـاً يف النــزوع إىل طلــب العلــم وتح ُّثهــم عــى
االرتقــاء بذاتهــم إىل معــايل املراتــب.

لِــدُ ْور العلــم أيضـاً ْأن ُت ِّكــن أفـراد أرس األطفــال وال سـ َّيام النســاء.
وإذ قــد كانــت النســاء هــنَّ مقدمــات الرعايــة ُ
األ ْولَيــات يف األرس
الالجئــة التــي ندعمهــا ،فهــنَّ ُمتل ِّبسـ ٌ
ـات -مــن أ َّول األمــر إىل آخره-
بإعــداد أطفالهــنَّ لذهابهــم إىل املدرســة والعــودة منهــا وجــدُّ
ـدركات ملــا يتعلمونــه ،فرتاهــنَّ يتت َّبعــن أحوالهــم يف املدرســة
مـ
ٍ
ويســألن املعلمــن عــن آرائهــم يف أطفالهــنَّ و َيحـ َ
ـرن مجالــس مروة بلغازي Marwa.belghazi@gmail.com
أوليــاء األمــور .وهــذا لهــنَّ دافــع مــن أكــر الدوافــع إىل تع ُّلــم مديرة الفريق ،دعم إعادة توطني الالجئني ،مرشوع املرشدين
الســن املســتوعبون معلومــات أكــر املنفردين ()Single Homeless Project
اللغــة اإلنجليزيــة .أ َّمــا صغــار ِّ
مـ َّ
ـا يســتوعب غريهــم وا ُملك ُّبــون عــى بيئــة ال ُيتك َّلــم فيهــا إال www.shp.org.uk/welcoming-refugees
باللغــة اإلنجليزيــة فهــم يتمتَّعــون بتعليــم ذويهــم مــا يتعلمونــه.
www.southfieldsacademy.com .1
وللمــدارس آثــار حســنة ترتكهــا يف األرس غــر تلــك التــي ترتكهــا
فيهــا بتعليــم أطفالهــا .مثـ ًا :ملَّــة أوليــاء األمــور الصباحيــة لــرب
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