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تعليم الالجئني يف اليونان :إدماج أم فصل؟

جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس

تبع إغالق ‘ممر البلقان’ يف ربيع عام  2016أن علق قرابة  21ألف طفل يف اليونان .ومع َّأن سياسات
أوجدت لدمج أولئك األطفال يف املنظومة التَّعليمية اليونانية ،فقد أدت تلك السياسات إىل فصل
التعليم ِ
بعض الطالب.
يف مــارس/آذار مــن عــام ُ ،2016ك ِّلفــت وزارة التعليــم يف اليونــان
بوضــع خطــة إلدمــاج األطفــال الالجئــن يف النظــام التعليمــي.
وقــد اقرتحــت الخيــارات الثالثــة التاليــة:
إدمــاج جميــع الطــاب الالجئــن يف املــدارس العامــة،
وتقديــم الدعــم لهــم تبعــاً لإلطــار املؤســي القائــم مــن
أجــل الطــاب الذيــن هــم مــن أرس مهاجــرة.

والثانويــة القريبــة ،وتكــون مواعيــد التدريــس بهــا مــا
بــن الســاعة 14:00إىل الســاعة  ،18:00أي بعــد انتهــاء
اليــوم الــدرايس العــادي

إدمــاج األطفــال الالجئــن الذيــن يعيشــون يف املواقــع
الحرضيــة يف الصفــوف الصباحيــة العاديــة باملــدارس
املحليــة ،مــع تقديــم صفــوف االســتقبال للدعــم الــازم
لهــم

إنشــاء هيــاكل تعليميــة خاصــة داخــل مراكــز اســتقبال
كان الهــدف املنشــود مــن ذلــك هــو أن ينتقــل الطــاب
الالجئــن
نهائي ـاً مــن مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن إىل
تطوير ‘نظام التجسري’ بني الخيارين األولني
صفــوف االســتقبال باملــدارس العامــة ،ســواء عنــد انتقــال
عائالتهــم مــن مراكــز االســتقبال إىل املســاكن الحرضيــة التــي
وقــد كان مــن املتوقــع أن تكــون الســلطات اليونانيــة قــد تديرهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
اســتفادت مــن الخــرة التــي اكتســبتها عــى مــدار أكــر مــن  25أم بعــد إمتــام الطــاب عام ـاً دراســياً يف تلــك املرافــق.
عام ـاً يف إدمــاج الطــاب املهاجريــن ،مبــا يف ذلــك وضــع آليــات
للدعــم مثــل صفــوف االســتقبال ،واالســتفادة أيضـاً مــن الخــرة التحديات يف املامرسة العملية
واملهــارات التــي اكتســبها املعلمــون مــن التدريــس يف بيئــات لقــد بــدا واضح ـاً للعيــان َّأن هنــاك عــدداً ال بــأس بــه مــن
متعــددة اللغــات .وقــد أمكــن االســتفادة مــن هــذه الخــرة يف املشــاكل امللحــة التــي واجهــت تنفيــذ هــذه املرافــق يف
دعــم التكامــل واإلدمــاج والتفاعــل بــن الثقافــات وتعزيزهــا .الســنة األوىل .فقــد أنشــأت الخطــة نظامـاً غــر مــرن للســكان
وبالفعــل ،أقـ َّرت نســبة كبــرة مــن املعلمــن وجامعــات التضامن املتنقلــن .فعــى ســبيل املثــالُ ،ك ِّلــف املعلمــون (وكان يعمــل
ومجتمعــات النشــطاء بهــذه التجربــة وأ َّيـدَت االلتحــاق الفــوري معظمهــم معلمــن ُب ـدَالء بنظــام الــدوام الجــزيئ) بالتدريــس
يف بعــض مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن،
لجميــع الطــاب الالجئــن باملــدارس العامــة بــا اســتثناء.
إال أ َّنهــم مل يتمكنــوا مــن مواصلــة تعليــم الطــاب الذيــن
ومــع ذلــك ،فقــد اختــارت وزارة التعليــم التــي لهــا الســلطة انتقلــوا بعــد ذلــك مــن بعــض مراكــز االســتقبال إىل مراكــز
النهائيــة يف اتخــاذ القـرار اتبــاع نظــام الصفــوف املســائية داخــل أخــرى ذات ظــروف معيشــية أفضــل.
ثــم إنشــاء مدرســة منفصلــة لفئــة
املــدارس العامــة ،ومــن ّ
معينــة مــن الطــاب .وقــد ُس ـ ّمي العــام الــدرايس  2017/2016وظهــرت كثــر مــن ردود الفعــل الســلبية تجــاه تخطيــط
مبرحلــة مــا قبــل اإلدمــاج أو ‘املرحلــة االنتقاليــة’ واتســم مبــا مرافــق اســتقبال تعليــم الالجئــن وإدارتهــا رغــم تناقــض
أســباب ردود الفعــل تلــك .فمــن ناحيــة ،أ ّيــد جــزء مــن
يــي:
املجتمــع التعليمــي اإلدمــاج الكامــل للطــاب الالجئــن يف
تطويــر برامــج التعليــم قبــل املــدريس داخــل مراكــز املــدارس العامــة الرســمية دون اســتثناء ،مــع إلقــاء الضــوء
االســتقبال
عــى املخاطــر التــي شــعروا أنهــا قــد تنشــأ عــن وضــع نظــام
إنشــاء مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن مــن مــواز .ومــن ناحي ـ ٍة أخــرى ،أعــرب بعــض أوليــاء األمــور عــن
أجــل األطفــال الذيــن يعيشــون يف مراكــز االســتقبال 1،مواقــف تنــم عــن كراهيــة األجانــب وهــددوا باالســتحواذ
ويرتكــز عمــل هــذه املرافــق يف املــدارس االبتدائيــة عــى املــدارس (وبعضهــم فعــل ذلــك بالفعــل).
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ومــع َّأن الهــدف مــن إنشــاء تلــك املرافــق كان يتمثــل يف خفــض
التوتــرات التــي قــد تنشــأ حــال إدمــاج الطــاب الالجئــن يف
برنامــج الصفــوف الصباحيــة ،فقــد وقعــت حــوادث عديــدة
اتســم بعضهــا بالعنــف .وباملقابــل ،فقــد ُاد ِمــج الطــاب
الالجئــون الذيــن يعيشــون يف البيئــات الحرضيــة بســهولة
يف صفــوف االســتقبال ويف برنامــج الصفــوف الصباحيــة ،دون
أي حادثــة ذات أهميــة تذكــر ،كــا كان الحــال مــع الطــاب
املهاجريــن قبلهــم .ثــم َّإن اختيــار املــدارس املنفصلــة بــدالً مــن
أن يفيــد يف الحــد مــن ردود فعــل رهــاب األجانــب قــاد إىل
اســتهداف املــدارس التــي اســتضافت مرافــق اســتقبال تعليــم
الالجئــن وســاهم يف وســم مجتمــع الالجئــن.

‘صديقــة لالجئــن’ و ‘أخــرى معاديــة لالجئــن’ .وقــد ُط ِلــب
إىل مديــري املــدارس واملديريــن اإلقليميــن للتعليــم (رؤســاء
الهيئــات اإلداريــة اإلقليميــة) املوافقــة رســمياً عــى إنشــاء
أحــد مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن ،وأن يقــدم
األمــن العــام لــوزارة التعليــم مقرتح ـاً للقبــول النهــايئ .وقــد
ُأسـ ِند إىل مديــري املــدارس ســلطة تقديــر عــدم قدرة املدرســة
عــى قبــول األعــداد الكبــرة مــن الطــاب ،وهــو مــا ُي َعــد عيبـاً
رئيســياً يف نظــام املوافقــة غــر الرســمية هــذا؛ مــا أدى يف
العامــن الدراســيني  2017/2016و 2018/2017إىل وضــع
قوائــم انتظــار (امتــدت يف بعــض األحيــان إىل شــهور طويلــة)
قبــل تحديــد املدرســة التــي ســيلتحق بهــا الطــاب الالجئــون.

وعليــه ،عــاىن املعلمــون يف تلــك املرافــق كث ـراً يف ســبيل إنشــاء
إطــار عــام ابتــدايئ للوضــع الطبيعــي للمدرســة .وقــد انعكســت
مامرســات الحيــاة املنعزلــة التــي نشــأت يف مراكــز االســتقبال
يف صــورة تجربــة مدرســية ال تعــر عــن الوضــع الطبيعــي.
واســتطاع األطفــال املندمجــون يف برنامــج الصفــوف الصباحيــة
املنتظمــة املشــاركة يف املامرســات املدرســية املعتــادة ،أي القدرة
عــى التعــاون والتفاعــل .وعــى الرغــم مــن تقديــم مرافــق
االســتقبال لشــهادات حضــور ،فقــد قدمــت املــدارس الرســمية
للطــاب شــهادات تخــرج؛ لتيســر انتقــال الطــاب مــن صــف
درايس إىل آخــر ،فضــ ًا عــن انتقالهــم مــن املرحلــة االبتدائيــة
إىل الثانويــة.

وعــى الرغــم مــن الترشيعــات التــي تؤكــد عــى قانونيــة
تســجيل الطــاب الذيــن ليــس بحوزتهــم وثائــق كاملــة
(بغــض النظــر عــن الوضــع القانــوين ألرسهــم يف اليونــان)،
فــإن التحــاق األطفــال الذيــن يعيشــون يف املناطــق التــي
ُيســ َمح لهــم فيهــا بحضــور برنامــج الصفــوف الصباحيــة
كان معقــداً أو غــر مضمــون يف كثــر مــن الحــاالت .فعــي
ســبيل املثــال ،يتلقــى الطــاب الذيــن يحــرون الصفــوف
الصباحيــة الدعــم يف صفــوف االســتقبال ملــدة  15ســاعة
أســبوعياً ،وباقــي الوقــت يحــرون يف الصفــوف النظاميــة
باملدرســة ،وذلــك بهــدف االنتقــال تدريجي ـاً نحــو االندمــاج
الكامــل يف الصفــوف النظاميــة يف غضــون عــام أو عامــن.
ومــع ذلــك ،فــإن عــدداً كبــراً مــن الطــاب الالجئــن يف الواقــع
العمــي ال يلتحقــون إال بصفــوف االســتقبال ،وقــررت بعــض
املــدارس عــدم تشــجيع األطفــال عــى عــدم حضــور الصفــوف
النظاميــة ،عــى الرغــم مــن أنهــم مســجلون رســمياً فيهــا .ويف
كثــر مــن الحــاالت ،أدى ذلــك إىل تحويــل صفــوف االســتقبال
هــذه إىل نظــام منفصــل يشــبه مرافــق االســتقبال الخاصــة
بتعليــم الالجئــن.

أمــا عــن اإلنجــازات التعليميــة للطــاب يف مرافــق االســتقبال
الخاصــة بتعليــم الالجئــن فقــد كانــت محــدود ًة للغايــة،
فبــدون التفاعــل مــع املجتمــع الناطــق باللغــة اليونانيــة مل
يتمكنــوا مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة؛ مــا أدى إىل انخفــاض
الدافــع لــدى الطــاب وزيــادة تكلــم عامــة النــاس عنهــم بســوء
عــى اعتبــار أ َّنهــم مجــرد أنــاس ‘يف مرحلــة العبــور إىل بلــد آخر’.
وقــد أبــدى املعلمــون يف املــدارس التــي اســتضافت الصفــوف
املســائية ملرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن وبرنامــج
الفــرة الصباحيــة للطــاب دعمهــم لفكــرة أن األطفــال الذيــن
حصلــوا عــى
حــروا الصفــوف النظاميــة مبــا فيهــم الذيــن مل َي ُ
دعــم خــاص قــد درســوا وتعلمــوا قــدراً أكــر مــن الطــاب
الذيــن يحــرون يف مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن
خــال الفــرة نفســها.

مفاهيم مغلوطة وما يحدث يف الواقع

اســتند تطويــر مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن
إىل عــدد مــن املفهومــات املغلوطــة ،لعــل أولهــا هــو أن مــا
كان ُيضطلــع بــه كان أم ـراً غــر مســبوق إل ح ـ ٍد مــا ،وهــو
صعوبــة التعامــل مــع هــذا العــدد الكبــر مــن الطــاب،
وأن إدماجهــم يف برنامــج الصفــوف الصباحيــة مــن شــأنه أن
ُيولِّــد ردود فعــل ســلبية خطــرة ،وأن هــذه املجموعــة مــن
بيئة صديقة أم معادية لالجئني؟
ـات تختلــف كليـاً عــن املهاجريــن الذيــن
األطفــال متتلــك سـ ٍ
نشــئت بهــا مرافــق االســتقبال َســبق إدماجهــم يف النظــام التعليمــي اليونــاين .ويكمــن ثــاين
اســتند اختيــار املــدارس التــي ُأ ِ
ً
الخاصــة بتعليــم الالجئــن إىل نظــام الطلــب واملوافقــة غــر املفهومــات املغلوطــة يف أنــه نظـرا ألن هــؤالء الطــاب كانــوا
الرســميني الــذي يصنــف بعــض املــدارس باعتبارهــا ‘صديقــة خــارج املدرســة لعــدة ســنوات وبعضهــم مل يلتحــق بهــا
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أساسـاً ،فإنهــم بحاجــة إىل ‘ســنة متهيديــة’ واحــدة عــى األقــل
قبــل أن يتســنى إدماجهــم يف برنامــج الصفــوف الصباحيــة
العاديــة .أمــا ثالــث املفهومــات املغلوطــة فهــو االقتنــاع
بــأن ُأ َس هــؤالء األطفــال ترفــض فكــرة االندمــاج يف اليونــان،
وأن كونهــم يف مرحلــة انتقاليــة ويعيشــون يف ظــروف غــر
مســتقرة ميثــل عائق ـاً أمــام إدمــاج أطفالهــم يف املــدارس.
وباســتثناء عــدم االســتقرار املتعلــق بالظــروف املعيشــية،
واملشــكلة الحقيقيــة املتمثلــة يف االكتظــاظ املفــرط للطــاب
يف بعــض املــدارس يف وســط أثينــا ،فــا ُي َعــد أيُّ مــن هــذه
املفهومــات املغلوطــة ُمسـ َّوغاً .وميثــل عــدد الطــاب الالجئــن
نســبة مئويــة ضئيلــة مــن الطــاب املهاجريــن الذيــن يبلــغ
عددهــم  150ألــف طالــب مهاجــر (مبــن فيهــم الالجئــون)
ُأد ِمجــوا يف املــدارس العامــة منــذ عــام  ،1995ومل يكــن مــن
الــروري وضــع إطــار تعليمــي خاصــاً بهــم .فقــد ُأد ِمــج
آالف الطــاب مــن ســوريا ومــر وأفغانســتان والعــراق
وباكســتان يف املــدارس اليونانيــة منــذ عــام  ،2000دون وجــود
إطــار خــاص لتعليمهــم .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن معظــم
مراكــز االســتقبال( ،باســتثناء املراكــز الكبــرة مثــل إليونــاس
أو ســكاراماغاس) قدمــت للصفــوف املســائية التابعــة ملرافــق
االســتقبال الخاصــة بتعليــم الالجئــن بحــوايل  40إىل 100
طالــب خــال العــام الــدرايس  ،2017/2016وهــو رقــم كان
ميكــن اســتيعابه بســهولة يف صفــوف االســتقبال الصباحيــة
التــي تديرهــا املــدارس القريبــة.

التوصيات

مــن أجــل إبطــال هــذا التمييــز والتعامــل مــع ‘جيــل الضيــاع’
مــن الطــاب يف البلــدان املضيفــة لالجئــن ،يجــب تلبيــة الحــد
األدىن مــن الــروط التاليــة:
ال ينبغــي إنشــاء مرافــق االســتقبال الخاصــة بتعليــم
الالجئــن إال يف الحــاالت التــي ال يوجــد فيهــا بديــل (كــا
الحــال بالنســبة ملراكــز االســتقبال الكبــرة التــي ال ميكــن
اســتيعاب طالبهــا باملــدارس املحليــة) ويكــون ذلــك الحــل
لفــرة زمنيــة قصــرة لحــن نقــل هــؤالء الطــاب إىل
املــدارس الصباحيــة.
إنشــاء عــدد أكــر مــن صفــوف االســتقبال الصباحيــة التي
تعمــل يف مواعيــد املــدارس العامــة ،مــع رضورة تزويدهــا
باملعلمــن والباحثــن االجتامعيــن ملســاعدة الطــاب عــى
االندمــاج (وعــى الرغــم مــن زيــادة هــذه الصفــوف يف
الســنة الدراســية  ،2019/2018فــا زال هنــاك حاجــة
ماســة إىل زيــادة أخــرى).
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توفــر الدعــم املؤســي للمــدارس واملعلمــن ،مــن خــال
التدريــب وتوفــر املرتجمــن الشــفهيني الذيــن يتحدثــون
اللغــات األم لألطفــال.
إزالــة العوائــق أمــام االلتحــاق باملــدارس الثانويــة العليــا
والتعليــم العــايل بالنســبة للطــاب الذيــن ليــس بحوزتهــم
وثائــق تثبــت هويتهــم ،واعتــاد ذلــك عــى أنهــا سياســة
موحــدة
إدمــاج األطفــال يف ســن مــا قبــل املدرســة يف التعليــم العــام
قبــل املــدريس
ضــان االنتقــال التدريجــي للطــاب مــن صفوف االســتقبال
إىل الصفــوف النظامية
جرجس سيموبولوس giorgosimopoulos@gmail.com2
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