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ثغرات التَّعليم املدريس لالجئني السوريني يف تركيا

ميليسا هاوبر-أوزير

عىل تركيا ،كام عىل املجتمع الدويل بأكمله ،أن تتصدى للثغرات القامئة يف توفري الخدمات التعليمية
لتمكني الالجئني السوريني من الوصول إىل فرص التع ُّلم املالمئة.
املهجرون السوريون عبور الحدود الجنوبية الرشقية
عندما بدأ َّ
لرتكيا يف عام  ،2011مل يكن لدى تركيا إطار متامسك للهجرة أو
اللجوء .ومنذ ذلك الحنيُ ،و ِضعت عدة سياسات لسد الثغرات يف
الخدمات املقدمة للعدد املتزايد باستمرار من الالجئني السوريني
الذين يبلغ عددهم اآلن  3.6ماليني ،لكنَّ هذه السياسات كانت
رضة لسوء التفسري وكثرياً ما كانت تتغري .وقد كانت تركيا مضيفاً
عُ َ
ً
ً
كرميا ،يظهر ذلك أوال من خالل انتهاج سياسة الحدود املفتوحة،
ُث َّم اعتباراً من عام  2014وما بعده ،يظهر هذا الكرم يف الضيافة
من خالل إعطاء صفة ‘الحامية املؤقتة’ للسوريني .ومع ذلك،
استند إطار سياسة تركيا إىل افرتاض َّأن غالبية السوريني سيعودون
قريباً إىل ديارهم ،ومل ُي َنب ذلك اإلطار مبا يستجيب للتحديات التي مراكز التعليم املؤقتة
نشئت مراكز التعليم املؤقتة يف  25مخي ًام لالجئني
يفرضها التَّهجري ا ُملط َّول.
يف بداية األمرُ ،أ ِ
عىل طول الحدود بني تركيا وسوريا ،وأقيمت كذلك يف مجتمعات
ونتيج ًة لذلك ،رغم التمويل السخي واالهتامم ا ُملر َكز الذي أولته بها أعدادٌ كبرية من الالجئني .وقد قدمت هذه املراكز تعلي ًام
الحكومة الرتكية ،وأواله املجتمع الدويل بدرجة أقل ،يعيش كث ٌري مدرسياً يعتمد عىل املقررات الدراسية الوطنية السورية التي
ممن يتمتعون بصفة الحامية املؤقتة يف حالة من عدم االستقرار،
وقد أصبح الوصول إىل التعليم والعمل شغلهم الشاغل .ومع َّأن
تركيا ال تنظر إىل السوريني يف األساس عىل أنهم الجئون ،فهي
تتحمل التزامات واضحة باعتبارها دولة عضو يف األمم املتحدة
ودولة موقعة عىل ترشيعات حقوق اإلنسان لتوفري تعليم عال
الجودة ميكن الوصول إليه ملن يعيشون تحت حاميتها .ومع
ذلك ،فتغيري تلك الترشيعات باستمرار والتنفيذ غري املتناسق عىل
املستوى املحيل يجعل توفري التعليم هذا شديد الصعوبة يف الواقع
العميل.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/إميرا غوريل

طفلتان الجئتان سوريتان يف تركيا تؤديان واجباتهام الدراسية.
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سن أصغر بكثري
ُتد َّرس باللغة العربية ثم أضيف إليها بعد ذلك دروس اللغة الرتكية أو لتخفيف العبء املايل للعائلة ،و ُيز َوجن يف ٍ
َ
زوجات
والتاريخ الرتيك .ويف مراكز التعليم املؤقتة هذه التي غال ًبا ما متولها من الحد األدىن القانوين لسن  18سنة ،وغالباً ما ُيتخذن
ٍ
منظامت غري حكومية يعمل معلمون سوريون متطوعون ،قليل إضافيات خالل مراسم الزواج الديني غري القانوين الذي يجعلهن
منهم لديه مؤهالت مهنية ويعملون مقابل رواتب ضعيفة.
عرضة لإليذاء وال يعطيهن أي حقوق زوجية قانونية.

وقد أدى ضعف تدريب املعلمني ،وعدم ثبات التمويل ،وعدم استيعاب التنوع يف النظام املدريس

إصدار السلطة للشهادات املدرسية ،واالفتقار الواسع إلرشاف
أي سلطة تركية عىل مراكز التعليم املؤقتة إىل حدوث مخاوف
بشأن جودة التعليم الذي تقدمه هذه املراكز وحول الخيارات
املستقبلية للطالب .ومع مرور الوقت ،انتقلت الغالبية العظمى
من السوريني إىل املجتمعات الرتكية بسبب االكتظاظ وفرص
العمل املحدودة يف املخيامت ،لكن مل تكن هناك أعداد كافية من
مراكز التعليم املؤقتة يف املناطق التي كانت يف أمس الحاجة إىل
هذه املراكز .وهذه املخاوف التي تفاقمت نتيجة استمرار النزاع يف
سوريا وتهجري مواطنيها دفعت الحكومة الرتكية إىل اإلعالن يف عام
 2016عن أن مراكز التعليم املؤقتة ستُغ َلق تدريجياً أو ستتحول
إىل مدارس حكومية متكاملة بهدف نقل جميع األطفال السوريني
إىل املدارس املتوسطة الرتكية بحلول عام .2020

وقد واجهت كث ٌري من املدارس الرتكية مشكلة االكتظاظ والقيود
املفروضة عىل املوارد حتى قبل ال ِّنزاع يف سوريا ،وهي تعمل
جاهد ًة اآلن الستيعاب األعداد اإلضافية من الطالب .ويلتحق
باملدارس يف تركيا حالياً  60باملائة فقط من األطفال السوريني ،وهو
ما ُي َعد تحسناً ملموساً عن السنوات السابقة ولكنه تحسنٌ ضئيل
مقارن ًة مبعدالت التعليم شبه العاملية لهذا الجيل يف سوريا ما قبل
الحرب واملعدل بني األطفال األتراك املولودين يف تركيا 1.وأفادت
هجرة َّأن مديري املدارس يرفضون تسجيل
كث ٌري من العائالت ا ُمل َّ
أطفالهم باملدرسة أو يطالبون بدفع رسوم للتسجيل .ويف حال
تسجيل األطفال بنجاح ،يتعني عىل أولياء األمور عاد ًة دفع تكاليف
املواصالت ويتعني عليهم رشاء الزي الرسمي واللوازم املدرسية مبا
يف ذلك دفاتر املالحظات والقرطاسية وحتى الكتب الدراسية ،وهو
ما ُي َعد معانا ًة كبرية للعائالت التي تعيش عىل املساعدات النقدية
املحدودة والعمل غري الرسمي.
ويواجه الطالب املراهقون الذين ابتعد كث ٌري منهم عن املدرسة
تحديات خاصة ،وال يلتحق باملدرسة سوى  20باملائة
لعدة سنوات
ٍ
من طالب املرحلة العليا من التعليم الثانوي .فآليات التأقلم القامئة
عىل التمييز بني الجنسني ،نتيجة التهجري عىل املدى البعيد ،تقلل
جب كث ٌري من الفتيان املراهقني عىل
من مواظبة األوالد والبنات .و ُي َ
العمل للمساعدة يف دعم أرسهم ،وغالباً ما يكون هذا العمل يف
جب الفتيات عىل
ظروف استغاللية ذات أجور منخفضة جداً .و ُت َ
البقاء يف املنزل بسبب املخاوف من العنف القائم عىل الجندر

حتى عام  ،2014كانت تركيا تفتقر إىل وجود سياسة شاملة للهجرة
تحدد بوضوح رشوط األهلية واإلجراءات الخاصة باللجوء؛ وقد
ُف ِّوض تحديد صفة اللجوء وإدارتها إىل حكومات املقاطعات؛ ما
أفسح املجال للتفسري والتنفيذ غري املتناسقني .وباإلضافة إىل ذلك،
أسهمت املقاربات القمعية تاريخياً إزاء جامعات األقليات يف إرساء
مدريس يركز عىل الثقافة الوطنية واللغة ويتبنى عاد ًة مقاربة
نظا ٍم
ٍ
‘إ َّما أن تغرق أو أن تسبح’ الستيعاب القادمني الجدد .والنظام
ً
أيضا شديد املركزية ،وال ُيس َمح للمدارس واملناطق بتغيري املقررات
وبدعم من متويل من منظمة األمم املتحدة لألمومة
الدراسية.
ٍ
والطفولة (اليونيسف)ومبساعدة مراكز اللغة الرتكية ومعهد يونس
إمرة ،تعمل وزارة الرتبية الوطنية عىل تطوير املناهج الدراسية
للطالب الذين يتعلمون اللغة الرتكية باعتبارها لغ ًة ثانية ،وكذلك
تصميم تدريب ذي صلة مبعلمي هذه اللغة .ومع ذلك ،ستستغرق
هذه املبادرات بعض الوقت للوصول إىل جميع الصفوف الدراسية،
ويف غضون ذلك لن يحصل األطفال عىل الدعم الذي يحتاجون
إليه .وحتى مع التعليم املالئم ،يحتاج األطفال املهاجرون إىل
عدة سنوات لبناء اللغة االجتامعية واألكادميية املطلوبة ملواكبة
نظرائهم الناطقني األصليني بلغة البلد.
ومام يثري القلق َّأن تقرير كفايات املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم
وإسرتاتيجيتها مل تأت حتى عىل ذكر وجود الذين يتعلمون اللغة
الرتكية باعتبارها لغ ًة ثانية يف النظام املدريس أو رضورة تعزيز
إدماجهم .وباإلضافة إىل ذلك ،يشري االستبيان غري الرسمي للمقررات
التعليمية للمعلمني يف كثري من الجامعات الكبرية يف تركيا إىل َّأن
املعلمني املتدربني يتلقون تعلي ًام محدوداً للغاية يف مجال تدريس
اللغة الثانية .ويتلقى الطالب السوريون الذين يلتحقون باملدارس
القليل من الدعم يف اكتساب اللغة الرتكية ويف تعويض املوارد
املفقودة ويف مواجهة التحديات النفسية واالجتامعية املرتبطة
بالنزاع والتهجري والتكيف الثقايف 2.ونتيج ًة لذلك ،أصبح الدمج
االجتامعي والتحصيل األكادميي محدودين بينام ارتفعت معدالت
الترسب .فعىل سبيل املثال ،أخربين أحد مديري املدارس االبتدائية
أنه من بني  700طالب سوري يف املدرسة ،ال يتلقى منهم سوى
 40طالباً اللغة الرتكية باعتبارها لغة ثانية .وهناك سبعة ‘سبعة
مرتجمني’ سوريني يقدمون الدعم داخل الصفوف الدراسية لألطفال
الباقني إ َّال َّأن أربعة منهم ال يتحدثون اللغة الرتكية .ووفقاً ملدير
املدرسة ،فهذا الوضع ال يختلف عن أوضاع معظم مدارس املنطقة.
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عب كث ٌري من املعلمني يف املدارس الحكومية برصاح ًة عن إحباطهم
ُي ِّ
إزاء تحديات تعليم الطالب السوريني .فعىل سبيل املثالّ ،مثة
مجموعات كبرية عىل الفيسبوك ُأ ِعدَت لتبادل األدوات التعليمية
والوظائف الشاغرة ولتعزيز التفاعل االجتامعي َت ُعج بالشكاوى
املتعلقة بقدرات الطالب الالجئني وسلوكهم .ومع َّأن كثرياً من
أعضاء هذه املجموعات يدافعون عن الطالب السوريني ،فمن
الواضح َّأن هناك ضعفاً يف فهم املعلمني للتحديات التي يواجهها
الطالب؛ مام يشري إىل عدم كفاية الدعم اإلداري واملعارف املتعلقة
بالعمل مع األطفال الالجئني .وسيكون من املفيد إعداد دراسة
واسعة النطاق تتناول ماهية التطوير املهني أو التوجيهات
الرسمية أو تعديالت املقررات الدراسية أو غريها من أوجه الدعم
الذي تلقاه املعلمون وماهية التحديات التي يواجهونها ،فهذا من
شأنه أن يكون مفيداً يف تقييم املقاربة الحالية ولفت االنتباه إىل ميليسا هاوبر-أوزير mhauberr@masonlive.gmu.edu
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة جورج ماسون
التحسينات املطلوبة.

مبراكز مكثفة ومنفصلة لتعليم اإلنجليزية ملدة تصل إىل أربعة
فصول دراسية قبل االنتقال إىل املدارس الحكومية ،بينام يف مناطق
كثرية يف الواليات املتحدة يحرض متعلمو اللغة اإلنجليزية دروساً
منفصلة معينة داخل املــدارس الحكومية ويدعمهم معلمون
ُمد َّربون عىل تلبية حاجاتهم .وتتضمن الخيارات األخرى من
رسع أو برامج التجسري ،مثل
النامذج التعليمية منوذج التعليم ا ُمل َّ
نشئت يف السودان وأفغانستان ملساعدة األطفال
تلك الربامج التي ُأ ِ
املهجرين يف االستعداد للتحديات اللغوية واملعرفية والنفسية
االجتامعية يف املدرسة .ومن أجل منع ظهور ‘جيل الضياع’ من
الشباب السوري واستمرار صعوبات التامسك االجتامعي ،يجب
عىل تركيا أن تختار بعناية مقاربة مناسبة وأن تنفذها بانتظام.

وتتطلب معالجة ثغرات توفري التعليم جهوداً وطنية مستمرة لرسم
سياسات شاملة وتنفيذها ،مبا يف ذلك السياسات املتعلقة بالتطوير
املهني للمدرسني وتصميم املقررات الدراسية .وسيتطلب هذا
العمل املكثف زيادة الدعم املايل وتبادل الخربات يف مجال التعليم
املتعدد الثقافات واملتعدد اللغات من جانب املجتمع الدويل.
وميكن النظر يف كثري من النامذج التعليمية الشائعة املستخدمة يف
مكان آخر .فعىل سبيل املثال ،يلتحق األطفال الالجئون يف أسرتاليا

https://cehd.gmu.edu/centers/cie
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية

كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ

يجب عىل الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي التي متولها الحكومة
يف الواليات املتحدة األمريكية أن تخضع لتدقيق ومتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة
والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.
منـذ عـام  ،2014وصـل أكثر مـن  250ألـف طفـل مـن األطفـال
غير املصحوبين ببالغين إىل الحـدود الجنوبيـة الغربيـة للواليـات
املتحـدة بحثـاً عـن الحامية1.وعنـد وصـول هـؤالء األطفـال غير
املصحوبين ببالغين ،يوضعـون يف رعايـة مكتـب إعـادة توطين
الالجئين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمـات اإلنسـانية األمريكيـة
ثُـم َّ ينقلـون إىل مرافـق اإليـواء التـي متولهـا الحكومة .وقـد تعاقد
مكتـب إعـادة توطين الالجئين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات
اإلنسـانية األمريكيـة مـع مرافـق اإليـواء لتزويـد األطفـال غير الرشوط التعليمية يف دور اإليواء
الصحيـة الطبيـة يحـق لجميـع األطفـال يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة بغـض
املصحوبين ببالغين
ٍ
بخدمـات منهـا الرعايـة ِّ
والعقل َّيـة وإدارة الحـاالت والرتفيـه وتقديـم الربامـج التعليميـة .النظـر عـن صفتهـم يف الهجـرة ،الحصـول على التعليـم االبتـدايئ

ومبـا أنـه ال ُيسـ َمح لألطفـال غير املصحوبين ببالغين االلتحـاق
املبـارش بنظام املـدارس الحكومية يف أثناء إقامتهـم يف دور اإليواء،
فيجـب أن ُيقـدَّم لألطفـال يف دور اإليـواء التعليـم املـدريس الـذي
يزودهـم باملعـارف واملهـارات الرضوريـة لالنتقـال إىل املدرسـة
املحليـة 2وعندمـا يغـادرون دار اإليـواء للدخـول يف رعايـة أحـد
مقدمـي الرعايـة الذيـن خضعـوا للتدقيـق.

