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املعلمون يف التَّهجري: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوايل وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآريت داغاين وعبد القادر أبيكار 

ما زال املعلمون الالجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم يف تحويل حياة املتعلمني الالجئني 
ومجتمعاتهم. وال بد من السامع ألصوات هؤالء املعلمني والنظر يف حاجاتهم عند توفري التعليم لالجئني 

إذا ما أريد تحسني الوصول إىل التعليم والحصول عىل النتائج املرجوة.

كينيـا  رشق  شـامل  يف  لالجئـني  داداب  مخيـامت  تسـتضيف 
-وهـي مخيـامت كانـت قـد افُتِتحـت يف عـام 1991 لالجئـني 
الفاريـن مـن الحـرب األهليـة يف الصومـال- حـوايل 225.000 
 58 يوجـد  املخيـامت  هـذه  يف  الالجئـني  بـني  ومـن  شـخص. 
باملائـة منهـم دون سـن الثامنـة عـرشة، يعمـل عـىل تقديـم 
الخدمـات التعليميـة لهـم 35 مركز رياض أطفال و35 مدرسـة 
ابتدائيـة وسـت مـدارس ثانويـة كلهـا موجـودة يف املخيـامت 
وتديرهـا املنظـامت غـري الحكوميـة أو القطـاع الخـاص، فضـاًل 
عـن املـدارس القرآنية التـي يديرها املجتمـع املحيل.1وقد أدى 
تـردي جـودة املـدارس التـي تديرهـا املنظامت غـري الحكومية 
يف السـنوات األخـرية إىل زيـادة عـدد املـدارس الخاصـة التـي 
تتقـاىض مـا يعـادل 15 دوالراً أمريكياً يف الشـهر نظري االلتحاق 
باملـدارس  االلتحـاق  نظـري  دوالراً  و30  االبتدائيـة  باملـدارس 
الثانويـة. ومـع ذلـك فهـذه الرسـوم ال يطيـق تحملهـا معظـم 
عـىل  تعتمـد  التـي  داداب  مخيـامت  يف  ـرة  املهجَّ العائـالت 

اإلنسـانية. املسـاعدات 

تدريب املعلمني ومصادرهم
مـن بـني العوامـل التـي تؤثـر يف جـودة املـدارس التـي تديرها 
املنظـامت غـري الحكوميـة بصفـٍة خاصة نقـص التطويـر الالزم 
للمعلمـني الالجئـني )أي املعلمـني الذيـن هـم أنفسـهم مـن 
الالجئـني(، وهـم يشـكلون غالبيـة معلمـي املـدارس االبتدائية 
هـؤالء  يضطـر  مـا  وغالبـاً  داداب.  مخيـامت  يف  والثانويـة 
املعلمـون – الذيـن تبلـغ نسـبة الحاصلـني منهـم عـىل مؤهـل 
تعليـم ثانـوي 72 باملائـة- إىل االعتـامد عىل تجربتهـم الخاصة 
وإدارتهـم  تدريسـهم  طـرق  توجيـه  يف  املـدريس  التعليـم  يف 
الفـرص  مـن  القليـل  أمامهـم  وتتوفـر  الدراسـية.  للفصـول 
للتدريـب فضـاًل عـن أنـه يقتـرص عـىل السياسـات التنظيميـة 
ـع  وُترجِّ املدرسـة.  تديـر  التـي  الحكوميـة  غـري  للمنظمـة 
املنظـامت غـري الحكوميـة السـبب يف عـدم تنظيـم التدريـب 
الرسـمي أو توظيـف عـدد كاٍف من املعلمـني الالجئني إىل عدم 

كفايـة التمويـل. 

كفايـة  عـدم  عـىل  املرتتبـة  البـارزة  النتائـج  إحـدى  وتتمثـل 
تدريـب املعلمـني يف اعتـامد املعلمـني اعتـامداً كبـرياً يف طـرق 

تدريسـهم عىل الحفـظ واالختبار بدالً مـن التعلم القائم عىل 
البحـث؛ مـام يضعـف القدرة عـىل اإلبـداع والتفكـري النقدي 
لـدى الطـالب. كـام أنَّ الطـالب الذيـن يعانـون مـن نقـص 
املعرفـة أو صعوبـات يف التعلـم أو مشـكالت سـلوكية )قـد 
تكـون قامئـة عـىل الصدمـة يف األسـاس( ال ُيقـَدم لهـم الدعم 
الـكايف؛ ويسـهم ذلك يف زيـادة معدالت التغيب عن املدرسـة 
والتـرسب منهـا. ويفتقـر املعلمون إىل املناهج الدراسـية ذات 
الصلـة بثقافتهـم ويفتقـرون كذلـك إىل التدريـب عـىل كيفية 
تطبيـق مصادر املناهج الدراسـية وطـرق التدريس وتعديلها. 
وغالبـاً مـا تكـون املصـادر املتاحـة غـري كافيـة لدعـم هـذه 

مدرسة هورمو الـأساسية يف مخيم اداب أيفو يستضيف أكرث من ألفي طالب من الالجئني.
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األعـداد مـن املتعلمـني واملعلمـني؛ مـا يؤثـر يف جـودة التعليم 
الطالب.  وتحصيـل 

االكتظاظ 
بالطـالب،  جـداً  مكتظـة  داداب  مخيـامت  يف  الدراسـية  القاعـات 
إذ تسـتوعب مـن 80 إىل 100 طالـب. وهـذا العـدد الكبـري يؤثـر يف 
م بهـا املعلمـون عمليـة التعليـم اليوميـة بالتواصل  الطـرق التـي ُيقـدِّ
أمـام  املتاحـة  الفـرص  مـن  كذلـك  ويقلـل  اللفظـي،  وغـري  اللفظـي 
املعلمـني لتقديـم تعليـم متميـز واسـتيعاب الطـالب عـىل اختـالف 
داداب،  مخيـامت  يف  التدريـس  يف  تجربتنـا  إىل  واسـتناداً  قدراتهـم. 
فقـد كان للصفـوف الدراسـية املكتظـة التـي يتنافـس فيهـا الطـالب 
عـىل أماكـن الجلـوس القليلـة دوٌر يف زيادة حاالت النـزاع بني الطالب 
وسـوء السـلوك. وغالبـاً مـا يقـيض املعلمـون يف مخيـامت داداب وقتاً 
كبـرياً نسـبياً يف تسـوية النزاعـات بـني الطـالب؛ مـام يقلل مـن الوقت 
املخصـص للتدريـس. ومـن ثـّم ينظر املعلمـون غري املدربـني يف بعض 
األحيـان إىل العقوبـة البدنية عىل أنها وسـيلًة للحفـاظ عىل االنضباط. 
وأوضـح أحـد املعلمـني الالجئـني املعنيـني باألمر أنـه “هنـا يف داداب، 
غالباً ما ُيَشـار إىل العصا املسـتخدمة للعقاب باسـم املعلم املسـاعد”.  

وميكن أن يكون السـتخدام العقوبة البدنية عواقب نفسـية اجتامعية 
سـلبية عـىل املتعلمـني، وميكـن أن يعيـد مـرًة أخـرى هياكل السـلطة 
الحاليـة وأوجـه عـدم املسـاواة، وهـذا يعني ضمنـاً أن املشـاكل ميكن 
حلهـا بالقـوة والخضـوع للسـلطة. وقد َربطـْت دراسـات مختلفة من 
جميـع أنحـاء العـامل العقوبـة البدنيـة بتغيـب الطـالب عـن املدرسـة 
وترسبهـم منهـا؛ إذ إن الطـالب أصبحوا ينظرون إىل املدرسـة عىل أنها 
بيئـة غـري وديـة، وميكن أن تكـون هذه العقوبـة البدنية ضـارة بصفٍة 
خاصـة عـىل الطـالب الالجئـني الذيـن تعرضـوا لصدمـة أو شـاهدوا 

عائالتهـم وأصدقائهـم يف حالـة صدمة. 

ظروف العمل غري املستقرة  
غالبـاً مـا يكـون املعلمـون الالجئـون ممـن كانـوا متفوقـني يف صـف 
التحـدث  عـىل  القـدرة  ولديهـم  الثانويـة،  املدرسـة  يف  تخرجهـم 
بلغـات متعـددة والعمـل مبنزلـة جـرس بني املنظـامت غـري الحكومية 
ومجتمعـات الالجئـني. ومـع ذلـك، فإنهـم يواجهون تحديـاٍت عديدة، 
مـن بينهـا عدم التنسـيق بني السـلطات التعليمية وسـلطات تسـجيل 
الالجئـني، والعقبـات التـي تحـول دون الحصول عىل االعتـامد والعمل 
معلمـني، والعـداء ضدهم، واالسـتبعاد مـن نقابـات املعلمني2باإلضافة 
املعلمـون  ينتقـل  إذ  الصعوبـة؛  غايـة  يف  العمليـة  الظـروف  أنَّ  إىل 
الالجئـون أحيانـاً ملسـافات طويلـة داخـل مخيمهم أو خارجـه للعمل 
يف فصـول دراسـية ذات أعـداٍد كبـرية من الطـالب ال ُيقّدم لهـا الدعم 

الكايف. 

ـرون يف كينيا التدريـب وال يحصلون  ال يتلقـى معظـم املعلمـون امُلَهجَّ
عـىل الرتخيـص ملزاولـة املهنـة. ونًظـراً ألنَّ الالجئـني ليـس لهـم الحـق 
عليهـم  ُيطَلـق  الذيـن  الالجئـني  املعلمـني  فـإن  كينيـا،  العمـل يف  يف 
ثابتـة،  أجـور منخفضـة  لهـم  وُتدَفـع  فـون  ُيوظَّ بحوافـز’  ‘العاملـون 
وعـادة مـا تكون نسـبًة ضئيلة مام يحصـل عليه املواطـن الكيني عند 
العمـل يف الوظيفـة ذاتهـا،3 أمـا املكافـأة فتظـل كام هي بغـض النظر 
عـام إذا كانـوا حاصلـني عـىل مؤهالت بعـد املرحلة الثانويـة أم ال. وال 
ريـن بأكـرث مـن أجـر الحوافـز وُتطبَّـق عليهم  ُيسـَمح للمعلمـني امُلَهجَّ
عقوبـة إذا شـاركوا يف أعـامل إضافيـة مدفوعـة األجـر. وقـد أدى هذا 
التفـاوت بـني املعلمـني الالجئـني واملعلمـني غـري الالجئـني إىل ضعـف 
رغبـة املهنيـني املتعلمـني مـن الالجئـني يف العمـل بهـذه الوظيفـة وال 
سـيام النسـاء الـاليت يبحنث عن عمل أقـل إرهاقاً نظراً ملسـؤولياتهن يف 
رعايـة يف املنـزل. وتتفـاوض املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 
الالجئـني عـىل أجـور معلمـي الالجئـني مع الحكومـة الكينيـة، غري إنَّه 
مـن املتوقـع أن يكتفـي املعلمون الالجئـون بهذا الحافـز املدفوع ألن 
صفتهـم كالجئـني متنحهم الحق يف املسـاعدة باملأوى واألمـور العينية. 
وِمـن َثـّم فـإنَّ املعلمـني الالجئـني أكـرث عرضـة للفصـل مـن املعلمـني 
الكينيـني وذلـك يف حـاالت نقـص التمويـل وخفـض الرتبـة والتغافـل 
يف عمليـات التوظيـف والتمييـز عـىل أسـاس الصفـة القانونية واألصل  له
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العرقـي. فعـىل سـبيل املثـال، يف أماكـن أخـرى يف كينيـا اسـُتبدل 
بصـورٍة مفاجئـة مؤخـراً باملعلمـني ومديـري املـدارس مـن الالجئني 

معلمـون كينيـون بنـاًء عـىل طلـب السـلطات الكينية.4 

وال ُيؤَخـذ بـرأي املعلمـني الالجئـني عـادًة يف املشـاورات املتعلقـة 
بالتعليـم والتعلم يف املدرسـة أو رشوط العمـل وأحكامه أو تطبيق 
مهنيـة  تقويـض  إىل  املامرسـات  هـذه  وتـؤدي  الـدرايس.  املنهـاج 
الالجئـني املعلمـني بوجـٍه عـام ومديـري املـدارس بصفـٍة خاصـة. 
عـالوًة عـىل ذلـك، ال يـزال املعلمـون الالجئـون يواجهـون تحديات 
اجتامعيـة واقتصاديـة وسياسـية كونهم الجئـون. ويتعرضون لخطر 
العنـف واالبتـزاز مـن الرشطـة وغريهـم من املسـؤولني املسـلحني. 
وقـد يضطـرون إىل التغيـب عـن العمـل مـن أجـل رعايـة مريـض 
أو بسـبب حالـة وفـاة أحـد أفـراد األرسة، وهـو واقـع متكـرر يف 
مخيـامت الالجئـني نظـراً لتكـرر حـوادث انـدالع الحرائـق وتفـيش 
العنـف واألمـراض املعديـة. ومـع كل هـذا، قـد يجـدون أّنـه مـن 
الصعـب الحصـول عـىل الدعـم املتـاح عـادًة للموظفـني الوطنيـني 

والدوليـني. 

نحو اإلصالح
يوجـد تناقـض متأصـل يف تنظيـم التعليـم، األمـر الـذي يتطلـب 
تخطيطـاً كبـرياً ومسـتداماً حـول وضـع نهـج ينبـع مـن التفكـري يف 
حالـة الطـوارئ، أال وهـو افـرتاض أنَّ التهجـري سـيكون قصـري األجل 
الالجئـني وشـموليته  ومؤقتـاً. ومـن أجـل تحسـني نوعيـة تعليـم 
ينبغـي عـىل املمولني وأصحاب املصلحة املعنيني يف املجال اإلنسـاين 
االسـتثامر يف تدريـب املعلمـني الالجئـني وخفض أعـداد الطالب يف 
الفصـول، وزيـادة فـرص الوصـول إىل مصـادر املناهـج الدراسـية. 
يف  التكافـؤ  مبـدأ  الحكوميـة  غـري  املنظـامت  ُتـريِس  أن  وينبغـي 
األجـور بـني املعلمني مـن أبناء البلـد واملعلمني الالجئـني من حملة 
املؤهـالت الجامعيـة؛ وهـذا مـن شـأنه أن يسـاعد عـىل اسـتبقاء 
الخـربات ودعـم التطويـر املهنـي العـام للمعلمـني يف املخيـامت ال 

سـيام عـن طريـق إرشـاد املعلمـني املبتدئـني وغـري املدربـني. 

وقـد سـعى املعلمـون الالجئـون عـىل الـدوام إىل التغيـري،5 وأقـر 
الفاعلـون اإلنسـانيون يف املجـال اإلنسـاين بـرضورة إصـالح تعليـم 
الالجئـني،6 ويتـامىش مقرتحنـا لإلصـالح مـع وجهـات النظـر تلـك. 
وينبغـي إجـراء املراجعـات املنهجيـة اإلقليميـة من خالل التشـاور 
املعلمـني  سـيام  وال  الرئيسـيني،  املعنيـني  املصلحـة  أصحـاب  مـع 
املحـيل  املجتمـع  وقـادة  األمـور  وأوليـاء  والطـالب  الالجئـني 
التعليميـة  والسـلطات  واملانحـني  الحكوميـة  غـري  واملنظـامت 
الوطنيـة واألكادمييـني للنظـر يف إجـراء إصـالح جوهـري وطويـل 
األجـل يف تعليـم الالجئـني. ويجـب أن يكـون لالجئـني، وال سـيام 
املعلمـني منهم، مشـاركًة فّعالة يف تخطيط تعليـم الالجئني وتوفريه 

نظـراً ألن الالجئـني أنفسـهم -قبـل الجميـع- هـم أكرب املسـتفيدين 
مـن هـذا اإلصالح. وبـدون هذا اإلصـالح سـُتقوَّض الجهـود الرامية 
إىل النهـوض بتعليـم الالجئـني بصورٍة كبرية بسـبب عدم املشـاركة؛ 
مـام يعـزز فكـرة أن الالجئني هـم أفراٌد سـلبيون يحكمهـم مجتمع 
املسـاعدات اإلنسـانية، وليسـوا أفـرداً لهـم رأي يف كيفيـة تنظيـم 

حياتهـم.   
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طالب يف مرحلة املاجستري يف الرتبية من خالل مرشوع التعليم 
العايل بال حدود لالجئني، ومعلمون الجئون يعملون حالياً يف 
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