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تعليم الالجئني يف اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس

تبع إغالق ‘ممر البلقان’ يف ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل يف اليونان. ومع أنَّ سياسات 
التعليم أوِجدت لدمج أولئك األطفال يف املنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إىل فصل 

بعض الطالب. 

يف مــارس/آذار مــن عــام 2016، ُكلِّفــت وزارة التعليــم يف اليونــان 
بوضــع خطــة إلدمــاج األطفــال الالجئــني يف النظــام التعليمــي. 

وقــد اقرتحــت الخيــارات الثالثــة التاليــة:

العامــة،    املــدارس  يف  الالجئــني  الطــالب  إدمــاج جميــع 
ــن  ــم م ــيس القائ ــار املؤس ــاً لإلط ــم تبع ــم له ــم الدع وتقدي

أجــل الطــالب الذيــن هــم مــن أرس مهاجــرة.

ــتقبال    ــز اس ــل مراك ــة داخ ــة خاص ــاكل تعليمي ــاء هي إنش
الالجئــني

تطوير ‘نظام التجسري’ بني الخيارين األولني  

وقــد كان مــن املتوقــع أن تكــون الســلطات اليونانيــة قــد 
اســتفادت مــن الخــربة التــي اكتســبتها عــىل مــدار أكــرث مــن 25 
عامــاً يف إدمــاج الطــالب املهاجريــن، مبــا يف ذلــك وضــع آليــات 
للدعــم مثــل صفــوف االســتقبال، واالســتفادة أيضــاً مــن الخــربة 
ــات  ــس يف بيئ ــن التدري ــون م ــبها املعلم ــي اكتس ــارات الت وامله
متعــددة اللغــات. وقــد أمكــن االســتفادة مــن هــذه الخــربة يف 
ــا.  ــات وتعزيزه ــني الثقاف ــل ب ــاج والتفاع ــل واإلدم ــم التكام دع
وبالفعــل، أقــرَّت نســبة كبــرية مــن املعلمــني وجامعــات التضامن 
ومجتمعــات النشــطاء بهــذه التجربــة وأيَّــَدت االلتحــاق الفــوري 

لجميــع الطــالب الالجئــني باملــدارس العامــة بــال اســتثناء. 

ــلطة  ــا الس ــي له ــم الت ــارت وزارة التعلي ــد اخت ــك، فق ــع ذل وم
النهائيــة يف اتخــاذ القــرار اتبــاع نظــام الصفــوف املســائية داخــل 
املــدارس العامــة، ومــن ثــّم إنشــاء مدرســة منفصلــة لفئــة 
معينــة مــن الطــالب. وقــد ُســّمي العــام الــدرايس 2017/2016 
ــا  ــم مب ــة’ واتس ــة االنتقالي ــاج أو ‘املرحل ــل اإلدم ــا قب ــة م مبرحل

يــيل:

مراكــز    داخــل  املــدريس  قبــل  التعليــم  برامــج  تطويــر 
االســتقبال

ــن    ــني م ــم الالجئ ــة بتعلي ــتقبال الخاص ــق االس ــاء مراف إنش
الذيــن يعيشــون يف مراكــز االســتقبال،1  أجــل األطفــال 
االبتدائيــة  املــدارس  يف  املرافــق  هــذه  عمــل  ويرتكــز 

ــا  ــا م ــس به ــد التدري ــون مواعي ــة، وتك ــة القريب والثانوي
ــاء  ــد انته ــاعة 18:00، أي بع ــاعة 14:00إىل الس ــني الس ب

اليــوم الــدرايس العــادي

إدمــاج األطفــال الالجئــني الذيــن يعيشــون يف املواقــع   
باملــدارس  العاديــة  الصباحيــة  الصفــوف  الحرضيــة يف 
ــالزم  ــم ال ــوف االســتقبال للدع ــم صف ــع تقدي ــة، م املحلي

ــم له

كان الهــدف املنشــود مــن ذلــك هــو أن ينتقــل الطــالب 
ــني إىل  ــم الالجئ ــاً مــن مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعلي نهائي
ــال  ــد انتق ــواء عن ــة، س ــدارس العام ــتقبال بامل ــوف االس صف
عائالتهــم مــن مراكــز االســتقبال إىل املســاكن الحرضيــة التــي 
تديرهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 

ــق.  ــك املراف ــاً دراســياً يف تل ــام الطــالب عام ــد إمت أم بع

التحديات يف املامرسة العملية 
ــه مــن  ــأس ب ــاك عــدداً ال ب ــان أنَّ هن ــدا واضحــاً للعي ــد ب لق
املشــاكل امللحــة التــي واجهــت تنفيــذ هــذه املرافــق يف 
الســنة األوىل. فقــد أنشــأت الخطــة نظامــاً غــري مــرن للســكان 
املتنقلــني. فعــىل ســبيل املثــال، ُكلِّــف املعلمــون )وكان يعمــل 
معظمهــم معلمــني ُبــَدالء بنظــام الــدوام الجــزيئ( بالتدريــس 
الالجئــني،  بتعليــم  الخاصــة  االســتقبال  مرافــق  بعــض  يف 
ــن  ــالب الذي ــم الط ــة تعلي ــن مواصل ــوا م ــم مل يتمكن إال أنَّه
ــز  ــز االســتقبال إىل مراك ــن بعــض مراك ــك م ــد ذل ــوا بع انتقل

ــل.  ــية أفض ــروف معيش ــرى ذات ظ أخ

وظهــرت كثــري مــن ردود الفعــل الســلبية تجــاه تخطيــط 
مرافــق اســتقبال تعليــم الالجئــني وإدارتهــا رغــم تناقــض 
أســباب ردود الفعــل تلــك. فمــن ناحيــة، أّيــد جــزء مــن 
املجتمــع التعليمــي اإلدمــاج الكامــل للطــالب الالجئــني يف 
ــاء الضــوء  ــع إلق ــتثناء، م ــة الرســمية دون اس ــدارس العام امل
عــىل املخاطــر التــي شــعروا أنهــا قــد تنشــأ عــن وضــع نظــام 
مــواز. ومــن ناحيــٍة أخــرى، أعــرب بعــض أوليــاء األمــور عــن 
ــتحواذ  ــددوا باالس ــب وه ــة األجان ــن كراهي ــم ع ــف تن مواق

ــل(.  ــك بالفع ــل ذل ــم فع ــدارس )وبعضه ــىل امل ع
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ومــع أنَّ الهــدف مــن إنشــاء تلــك املرافــق كان يتمثــل يف خفــض 
ــني يف  ــالب الالجئ ــاج الط ــال إدم ــأ ح ــد تنش ــي ق ــرات الت التوت
ــدة  ــوادث عدي ــت ح ــد وقع ــة، فق ــوف الصباحي ــج الصف برنام
الطــالب  ُادِمــج  فقــد  وباملقابــل،  بالعنــف.  بعضهــا  اتســم 
البيئــات الحرضيــة بســهولة  الذيــن يعيشــون يف  الالجئــون 
ــة، دون  ــوف الصباحي ــج الصف ــتقبال ويف برنام ــوف االس يف صف
ــالب  ــع الط ــال م ــام كان الح ــر، ك ــة تذك ــة ذات أهمي أي حادث
املهاجريــن قبلهــم. ثــم إنَّ اختيــار املــدارس املنفصلــة بــدالً مــن 
ــاد إىل  ــب ق ــاب األجان ــل ره ــن ردود فع ــد م ــد يف الح أن يفي
ــم  ــق اســتقبال تعلي ــي اســتضافت مراف ــدارس الت اســتهداف امل

ــني. ــع الالجئ ــم مجتم ــاهم يف وس ــني وس الالجئ

وعليــه، عــاىن املعلمــون يف تلــك املرافــق كثــرياً يف ســبيل إنشــاء 
إطــار عــام ابتــدايئ للوضــع الطبيعــي للمدرســة. وقــد انعكســت 
ــتقبال  ــز االس ــي نشــأت يف مراك ــة الت ــاة املنعزل مامرســات الحي
يف صــورة تجربــة مدرســية ال تعــرب عــن الوضــع الطبيعــي. 
واســتطاع األطفــال املندمجــون يف برنامــج الصفــوف الصباحيــة 
املنتظمــة املشــاركة يف املامرســات املدرســية املعتــادة، أي القدرة 
ــق  ــم مراف ــن تقدي ــم م ــىل الرغ ــل. وع ــاون والتفاع ــىل التع ع
االســتقبال لشــهادات حضــور، فقــد قدمــت املــدارس الرســمية 
للطــالب شــهادات تخــرج؛ لتيســري انتقــال الطــالب مــن صــف 
ــة  ــة االبتدائي ــن املرحل ــم م ــن انتقاله ــاًل ع ــر، فض درايس إىل آخ

ــة. إىل الثانوي

ــتقبال  ــق االس ــالب يف مراف ــة للط ــازات التعليمي ــن اإلنج ــا ع أم
الخاصــة بتعليــم الالجئــني فقــد كانــت محــدودًة للغايــة، 
فبــدون التفاعــل مــع املجتمــع الناطــق باللغــة اليونانيــة مل 
يتمكنــوا مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة؛ مــام أدى إىل انخفــاض 
الدافــع لــدى الطــالب وزيــادة تكلــم عامــة النــاس عنهــم بســوء 
عــىل اعتبــار أنَّهــم مجــرد أنــاس ‘يف مرحلــة العبــور إىل بلــد آخر’. 
ــي اســتضافت الصفــوف  ــدارس الت ــدى املعلمــون يف امل ــد أب وق
املســائية ملرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــني وبرنامــج 
ــن  ــة للطــالب دعمهــم لفكــرة أن األطفــال الذي الفــرتة الصباحي
حــرضوا الصفــوف النظاميــة مبــا فيهــم الذيــن مل َيحُصلــوا عــىل 
ــالب  ــن الط ــرب م ــدراً أك ــوا ق ــوا وتعلم ــد درس ــاص ق ــم خ دع
الذيــن يحــرضون يف مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــني 

خــالل الفــرتة نفســها. 

بيئة صديقة أم معادية لالجئني؟
ــق االســتقبال  ــا مراف ــئت به ــي ُأنِش ــدارس الت ــار امل اســتند اختي
ــري  ــة غ ــب واملوافق ــام الطل ــني إىل نظ ــم الالجئ ــة بتعلي الخاص
ــة  ــا ‘صديق ــدارس باعتباره ــض امل ــف بع ــذي يصن ــميني ال الرس

ــب  ــد ُطِل ــني’. وق ــة لالجئ ــني’ و ‘أخــرى معادي ‘صديقــة لالجئ
إىل مديــري املــدارس واملديريــن اإلقليميــني للتعليــم )رؤســاء 
ــاء  ــىل إنش ــمياً ع ــة رس ــة( املوافق ــة اإلقليمي ــات اإلداري الهيئ
أحــد مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــني، وأن يقــدم 
األمــني العــام لــوزارة التعليــم مقرتحــاً للقبــول النهــايئ. وقــد 
ُأســِند إىل مديــري املــدارس ســلطة تقديــر عــدم قدرة املدرســة 
عــىل قبــول األعــداد الكبــرية مــن الطــالب، وهــو مــا ُيَعــد عيبــاً 
ــا أدى يف  ــذا؛ م ــمية ه ــري الرس ــة غ ــام املوافق ــياً يف نظ رئيس
وضــع  إىل  و2018/2017   2017/2016 الدراســيني  العامــني 
قوائــم انتظــار )امتــدت يف بعــض األحيــان إىل شــهور طويلــة( 
قبــل تحديــد املدرســة التــي ســيلتحق بهــا الطــالب الالجئــون. 

ــة  ــىل قانوني ــد ع ــي تؤك ــات الت ــن الترشيع ــم م ــىل الرغ وع
تســجيل الطــالب الذيــن ليــس بحوزتهــم وثائــق كاملــة 
ــان(،  ــم يف اليون ــوين ألرسه ــع القان ــن الوض ــر ع ــض النظ )بغ
ــي  ــق الت ــون يف املناط ــن يعيش ــال الذي ــاق األطف ــإن التح ف
ُيســَمح لهــم فيهــا بحضــور برنامــج الصفــوف الصباحيــة 
ــيل  ــاالت. فع ــن الح ــري م ــون يف كث ــري مضم ــداً أو غ كان معق
ــوف  ــرضون الصف ــن يح ــالب الذي ــى الط ــال، يتلق ــبيل املث س
الصباحيــة الدعــم يف صفــوف االســتقبال ملــدة 15 ســاعة 
ــة  ــوف النظامي ــرضون يف الصف ــت يح ــي الوق ــبوعياً، وباق أس
ــاج  ــاً نحــو االندم ــال تدريجي ــك بهــدف االنتق باملدرســة، وذل
ــني.  ــام أو عام ــون ع ــة يف غض ــوف النظامي ــل يف الصف الكام
ومــع ذلــك، فــإن عــدداً كبــرياً مــن الطــالب الالجئــني يف الواقــع 
العمــيل ال يلتحقــون إال بصفــوف االســتقبال، وقــررت بعــض 
املــدارس عــدم تشــجيع األطفــال عــىل عــدم حضــور الصفــوف 
النظاميــة، عــىل الرغــم مــن أنهــم مســجلون رســمياً فيهــا. ويف 
كثــري مــن الحــاالت، أدى ذلــك إىل تحويــل صفــوف االســتقبال 
ــة  ــتقبال الخاص ــق االس ــبه مراف ــل يش ــام منفص ــذه إىل نظ ه

ــني.  ــم الالجئ بتعلي

مفاهيم مغلوطة وما يحدث يف الواقع
ــني  ــم الالجئ ــر مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعلي اســتند تطوي
إىل عــدد مــن املفهومــات املغلوطــة، لعــل أولهــا هــو أن مــا 
ــا، وهــو  ــراً غــري مســبوق إل حــٍد م ــه كان أم ــع ب كان ُيضطل
صعوبــة التعامــل مــع هــذا العــدد الكبــري مــن الطــالب، 
وأن إدماجهــم يف برنامــج الصفــوف الصباحيــة مــن شــأنه أن 
ــد ردود فعــل ســلبية خطــرية، وأن هــذه املجموعــة مــن  ُيولِّ
األطفــال متتلــك ســامٍت تختلــف كليــاً عــن املهاجريــن الذيــن 
َســبق إدماجهــم يف النظــام التعليمــي اليونــاين. ويكمــن ثــاين 
املفهومــات املغلوطــة يف أنــه نظــراً ألن هــؤالء الطــالب كانــوا 
خــارج املدرســة لعــدة ســنوات وبعضهــم مل يلتحــق بهــا 
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أساســاً، فإنهــم بحاجــة إىل ‘ســنة متهيديــة’ واحــدة عــىل األقــل 
ــة  ــوف الصباحي ــج الصف ــم يف برنام ــنى إدماجه ــل أن يتس قب
العاديــة. أمــا ثالــث املفهومــات املغلوطــة فهــو االقتنــاع 
بــأن ُأرَس هــؤالء األطفــال ترفــض فكــرة االندمــاج يف اليونــان، 
ــري  ــروف غ ــون يف ظ ــة ويعيش ــة انتقالي ــم يف مرحل وأن كونه

ــدارس. ــم يف امل ــاج أطفاله ــام إدم ــاً أم ــل عائق مســتقرة ميث

وباســتثناء عــدم االســتقرار املتعلــق بالظــروف املعيشــية، 
واملشــكلة الحقيقيــة املتمثلــة يف االكتظــاظ املفــرط للطــالب 
ــن هــذه  ــد أيُّ م ــال ُيَع ــا، ف ــدارس يف وســط أثين يف بعــض امل
غاً. وميثــل عــدد الطــالب الالجئــني  املفهومــات املغلوطــة ُمســوَّ
ــغ  ــن يبل ــن الذي ــة مــن الطــالب املهاجري ــة ضئيل نســبة مئوي
ــون(  ــم الالجئ ــب مهاجــر )مبــن فيه ــف طال عددهــم 150 أل
ُأدِمجــوا يف املــدارس العامــة منــذ عــام 1995، ومل يكــن مــن 
ــج  ــد ُأدِم ــم. فق ــاً به ــي خاص ــار تعليم ــع إط ــرضوري وض ال
آالف الطــالب مــن ســوريا ومــرص وأفغانســتان والعــراق 
وباكســتان يف املــدارس اليونانيــة منــذ عــام 2000، دون وجــود 
ــم  ــإن معظ ــك، ف ــىل ذل ــالوة ع ــم.  وع ــاص لتعليمه ــار خ إط
ــاس  ــل إليون ــرية مث ــز الكب ــز االســتقبال، )باســتثناء املراك مراك
أو ســكاراماغاس( قدمــت للصفــوف املســائية التابعــة ملرافــق 
االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــني بحــوايل 40 إىل 100 
ــم كان  ــو رق ــدرايس 2017/2016، وه ــام ال ــالل الع ــب خ طال
ــة  ــتقبال الصباحي ــوف االس ــهولة يف صف ــتيعابه بس ــن اس ميك

ــة.  ــدارس القريب ــي تديرهــا امل الت

التوصيات
مــن أجــل إبطــال هــذا التمييــز والتعامــل مــع ‘جيــل الضيــاع’ 
مــن الطــالب يف البلــدان املضيفــة لالجئــني، يجــب تلبيــة الحــد 

األدىن مــن الــرشوط التاليــة:

ال ينبغــي إنشــاء مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم   
الالجئــني إال يف الحــاالت التــي ال يوجــد فيهــا بديــل )كــام 
الحــال بالنســبة ملراكــز االســتقبال الكبــرية التــي ال ميكــن 
اســتيعاب طالبهــا باملــدارس املحليــة( ويكــون ذلــك الحــل 
لفــرتة زمنيــة قصــرية لحــني نقــل هــؤالء الطــالب إىل 

ــة.   ــدارس الصباحي امل

إنشــاء عــدد أكــرب مــن صفــوف االســتقبال الصباحيــة التي   
تعمــل يف مواعيــد املــدارس العامــة، مــع رضورة تزويدهــا 
باملعلمــني والباحثــني االجتامعيــني ملســاعدة الطــالب عــىل 
ــادة هــذه الصفــوف يف  ــاج )وعــىل الرغــم مــن زي االندم
الســنة الدراســية 2019/2018، فــام زال هنــاك حاجــة 

ماســة إىل زيــادة أخــرى(. 

ــن خــالل    ــني، م ــدارس واملعلم ــم املؤســيس للم ــري الدع توف
ــون  ــن يتحدث ــفهيني الذي ــني الش ــري املرتجم ــب وتوف التدري

ــال.  ــات األم لألطف اللغ

ــا    ــة العلي ــدارس الثانوي ــاق بامل ــام االلتح ــق أم ــة العوائ إزال
والتعليــم العــايل بالنســبة للطــالب الذيــن ليــس بحوزتهــم 
ــا سياســة  ــك عــىل أنه ــامد ذل ــت هويتهــم، واعت ــق تثب وثائ

موحــدة

إدمــاج األطفــال يف ســن مــا قبــل املدرســة يف التعليــم العــام   
قبــل املــدريس

ضــامن االنتقــال التدريجــي للطــالب مــن صفوف االســتقبال   
ــوف النظامية إىل الصف
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