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التوترات بني املجموعات .إ َّال َّأن ذلك يختلف عن طريقة معالجة تسلط الضوء عىل إمكانات تلك التدخالت .ومبزيد من التنقيح
املواد املقروءة ،فقد ثبت جدوى طباعتها بأكرب عدد ممكن من والتنسيق مع منظامت املتخصصة بتعليم البالغني والتآزر مع
اللغات حتى لو مل ُتقدَّم الدروس بها جميعاً.
برامج سبل كسب الرزق ،ميكن لهذا النموذج أن يكون ذا أثر
املهجرين وإنتاجيتهم ودخلهم
أكرب عىل تحسني مهارات األشخاص َّ
ال ميكن للمشاركة الفعالة أن تحدث يف مبادرة اإلطار الشامل وبالتايل مساعدتهم والحد من استضعافهم وتعزيز فرصهم.
لالستجابة لالجئني يف البلدان الريادية مثل أوغندا إذا استمر
تجاهل رضورة وصول الالجئني إىل نطاق أفضل وأوسع للخدمات ماسيمو النتشويت
التعليمية .إال ّ
أن خربة املجلس الفنلندي لالجئني يف تقديم تعليم massimo.lanciotti@refugeecouncil.fi
البالغني وخدمات محو األمية الوظيفية وتشجيعها عىل مدار مستشار خاص ،القسم الدويل ،املجلس الفنلندي لالجئني
السنوات العرشين املاضية من خالل مقاربة موجهة نحو التنمية www.refugeecouncil.fi

دراسة مختلف خيارات املناهج الدراسية لالجئني الفلسطينيني

جو كيليس

تكتسب خيارات املناهج الدراسية أهمية يف البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني ملددة
ُمط َّولة من الزمن.
كثـــر مـــن األحيـــان تغيـــب مســـألة نوعيـــة التعليـــم
يف
ٍ
الـــذي يتلقـــاه الالجئـــون عـــن املناقشـــات الدائـــرة حـــول
أهميـــة التعليـــم ،وذلـــك خطـــأ كبـــر ،إذ َّ
إن خيـــارات
املناه ــج الدراس ــية والكت ــب الدراس ــية الت ــي تنق ــل ه ــذه
الخي ــارات تعك ــس رؤي ــة املجتم ــع :أي الش ــخصيات الت ــي
ُتـــد َرج يف تلـــك املناهـــج وأيهـــا ال ُتـــد َرج وكيفيـــة متثيـــل
هـــذه الشـــخصيات.

االســـتمرار يف اســـتخدام هـــذه املـــوارد بـــدالً مـــن إنشـــاء
َّ
فـــإن اســـتخدام
مـــوارد جديـــدة .وباإلضافـــة إىل ذلـــك،
املناه ــج الدراس ــية للدول ــة املضيف ــة يف املرحل ــة االبتدائي ــة
يعنـــي َّ
أن الطـــاب ميكنهـــم بســـهولة مواصلـــة دراســـتهم
يف املـــدارس الثانويـــة التابعـــة للدولـــة املضيفـــة .وأخـــراً،
ســـهلت املواءمـــة مـــع املناهـــج الدراســـية للـــدول منـــح
شـــهادات لنتائـــج التعلـــم يف هـــذه الـــدول واعتامدهـــا.

و ّمث ــة نزاع ــات تح ــدث من ــذ ف ــرة طويل ــة ح ــول املناه ــج
الدراســـية التـــي ُتـــد َّرس لالجئـــن الفلســـطينيني 1الذيـــن
يتعلمـــون يف املـــدارس التـــي تديرهـــا األمـــم املتحـــدة.
فبعـــد التهجـــر الفلســـطيني يف عـــام  ،1948اســـتوعبت
املـــدارس العامـــة والخاصـــة واملـــدراس التـــي يديرهـــا
متطوعـــون الفلســـطينيني يف أماكـــن منفاهـــم .ويف بعـــض
وســـعت بعـــض املـــدارس القامئـــة قدرتهـــا
الحـــاالتَّ ،
لتســتوعب الطــاب الالجئــن ،بينــا ُب ِن َيــت مــدارس أخــرى
ـم فالظه ــور التدريج ــي للم ــدارس والتموي ــل
له ــم .وم ــن ث ـ ّ
غـــر الـــكايف للتعليـــم يعنـــي أن مقدمـــي الخدمـــات
يعتم ــدون اعت ــاداً كب ــراً ع ــى م ــوارد التعلي ــم القامئ ــة،
مب ــا يف ذل ــك املناه ــج الدراس ــية والكت ــب املدرس ــية للدول ــة
املضيفـــة .وعندمـــا اســـتلمت وكالـــة األمـــم املتحـــدة
إلغاث ــة وتش ــغيل الالجئ ــن الفلس ــطينيني يف ال ــرق األدىن
(األون ــروا) امل ــدارس يف مايو/أي ــار  ،1950كان م ــن املالئ ــم
واألكـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة واملمكـــن سياســـياً

وق ــد دفع ــت أهمي ــة ح ــق الالجئ ــن يف الع ــودة ممث ــي
األمـــم املتحـــدة والـــدول العربيـــة إىل “التوصيـــة بشـــدة”
بتدريـــس جغرافيـــا فلســـطني وتاريخهـــا ليـــس فقـــط يف
مـــدارس األونـــروا ولكـــن أيضـــاً يف املـــدارس الحكوميـــة
والخاصـــة التـــي تقبـــل األطفـــال الفلســـطينيني 2.لكـــن يف
الس ــنوات الت ــي تل ــت ذل ــك ،واجه ــت األون ــروا الكث ــر م ــن
التحديـــات يف تنفيـــذ هـــذه السياســـات.
وظهـــر أحـــد أبـــرز التحديـــات التـــي واجهـــت األونـــروا
يف عـــام  1967عقـــب احتـــال إرسائيـــل للضفـــة الغربيـــة
وقطـــاع غـــزة مبـــارش ًة .ففـــي غضـــون أســـابيع مـــن
االحت ــال ،حاول ــت الس ــلطات اإلرسائيلي ــة تغي ــر املناه ــج
املســـتخدمة يف األرايض الفلســـطينية املحتلـــة بدعـــوى
َّ
أن املناهـــج الدراســـية تشـــجع الكراهيـــة وتحـــرض عـــى
العن ــف .ودُ ِعي ــت اليونس ــكو إىل إجــراء مراجع ــة للكت ــب
املدرســـية املســـتخدمة يف مـــدارس األونـــروا مـــن أجـــل
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تقيي ــم م ــدى مالءمته ــا .وق ــد كان ــت عملي ــة اتخ ــاذ الق ـرار
مضنيـــة .فمـــن ناحيـــة ،أقـــرت لجنـــة املراجعـــة بأهميـــة
مناقشـــة التاريـــخ بحريـــة ،وكذلـــك حـــق املهجريـــن يف
التعبـــر عـــن الفـــزع أو اليـــأس .ومـــن ناحيـــة أخـــرى،
كانـــت اللجنـــة قلقـــة مـــن تعـــرض الطـــاب الالجئـــن
ألك ــر م ــن مج ــرد الش ــعور باإلحب ــاط والي ــأس والرغب ــة يف
االنتقـــام.
ويف ختـــام املراجعـــة ،أوصـــت اللجنـــة بـــرورة وقـــف
بضع ــة كت ــب ،وتعدي ــل البع ــض اآلخ ــر ،أم ــا بقي ــة الكت ــب
فتظـــل مســـتخدم ًة كـــا كانـــت .ولكـــنَّ الحكومـــات
العربيـــة وإرسائيـــل أبديـــا موقفـــاً متعنتـــاً تجـــاه ذلـــك.
فع ــى س ــبيل املث ــال ،رفض ـ ْ
ـت الحكوم ــة الس ــورية التع ــاون
م ــع اللجن ــة ،معت ــرة أن مراجع ــة كتبه ــا الدراس ــية ُي َع ــد
انتهـــاكاً للســـياد ٍة الســـورية .ويف بدايـــة األمـــر تعاونـــت
األردن وم ــر غ ــر إنه ــا يف وق ــت الح ــق رفض ــا انتق ــاد
الكتـــب الدراســـية لألســـباب نفســـها تقريبـــاً .واعرتضـــت
إرسائي ــل كذل ــك ع ــى النتائ ــج زاعمــ ًة أن املراجع ــة كان ــت
متس ــاهلة أك ــر م ــن ال ــازم وحظ ــرت الكت ــب املدرس ــية
لطـــرف واحـــد.
التـــي تعتربهـــا غـــر مناســـبة
ٍ
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 ،2017اتهمـــت الســـلطة الفلســـطينية األونـــروا بالرقابـــة
وهـــددت بتعليـــق العالقـــات مـــع الوكالـــة .ومؤخـــراً ،يف
ع ــام  ،2018س ــحبت الحكوم ــة األمريكي ــة  -أك ــر مم ــول
لألونـــروا  -متويلهـــا ،مكـــررة االدعـــاءات اإلرسائيليـــة بـــأن
م ــدارس األون ــروا ت ــروج ملع ــاداة الس ــامية ،وه ــي مزاع ــم
تنفيه ــا الوكال ــة .وع ــى الرغ ــم م ــن تدخ ــل جه ــات أخ ــرى
لتعوي ــض بع ــض النق ــص (ع ــى األق ــل مؤقت ـاً) ،ف ــإن ه ــذه
األزمـــة األخـــرة ال تـــزال ُتعـــ ِّرض تعليـــم مـــا يزيـــد عـــن
نص ــف ملي ــون الج ــئ فلس ــطيني للخط ــر.

ويف أثنـــاء ذلـــك كلـــه حظيـــت وجهـــات نظـــر الالجئـــن
حـــول التعليـــم الـــذي يتلقونـــه بالتهميـــش .وينبغـــي أن
نضـــع يف أذهاننـــا َّ
أن األطفـــال الالجئـــن يتعلمـــون مـــا
يعايشـــونه .فبالنســـبة للفلســـطينيني ،كـــا هـــو الحـــال
ـر م ــن الالجئ ــن اآلخري ــن ،ف ــإن ذل ــك يعن ــي
بالنس ــبة لكث ـ ٍ
أنه ــم يدرس ــون االنته ــاكات القامئ ــة واملس ــتمرة لحقوقه ــم.
ويج ــب ع ــى م ــن يش ــاركون يف تحم ــل املس ــؤولية ع ــن
تعلي ــم الالجئ ــن  -س ــواء كان ــوا دوالً مضيف ــة أم منظ ــات
متع ــددة األط ـراف أو دوالً مانح ــة  -أن يضع ــوا يف االعتب ــار
أن ــه عندم ــا يتجاه ــل محت ــوى التعلي ــم ه ــذه الحقائ ــق،
تصب ــح امل ــدارس أق ــل صل ــة وق ــد تصب ــح نتائ ــج التعلي ــم
وق ــد كان تأث ــر ه ــذه االعرتاض ــات يف الط ــاب كب ــراً .فف ــي منقوص ــة ،م ــا ي ــر بالجمي ــع.
غ ــزة ،ب ــدأ ط ــاب األون ــروا الع ــام ال ــدرايس 1968–1967
مـــع عـــدم وجـــود كتـــب مدرســـية تقريبـــاً ،بينـــا ُحـــ ِرم جو كيليس jo.kelcey@nyu.edu
الط ــاب يف الضف ــة الغربي ــة م ــن ثل ــث الكت ــب املدرس ــية مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة نيويورك www.nyu.edu
املطلوب ــة نتيج ــة للحظ ــر اإلرسائي ــي .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك،
نشئَت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن
ُ .1أ ِ
أثـــر النقـــص والتأخـــر يف تلقـــي املـــواد التعليميـــة عـــى (األونروا) بعد ال ِّنزاع العريب-اإلرسائييل عام  .1948وف َّر إثر ذلك النزاع أكرث من  900ألف
املـــدارس يف األردن وســـوريا .وملعالجـــة ذلـــك ،طبعـــت فلسطيني بعد طردهم وتلمسوا اللجوء يف األردن ولبنان وسوريا يف حني نزح بعضهم
األونـــروا عـــى نفقتهـــا الخاصـــة ماليـــن الصفحـــات مـــن اآلخر إىل الضفة الغربية وقطاع غزة .ومع َّأن موجات أخرى للنزوح حدثت يف أوقات
هجرين يف عام  1948وذريتهم وهؤالء من
الحقة ،مل يكتسب صفة اللجوء سوى ا ُمل َّ
مذكـــرات التدريـــس املســـتندة إىل الكتـــب الدراســـية ،تحدد تفويض وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن
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