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أدوار املعلمين السوريين في تعليم األطفال السوريين الالجئين في تركيا

عبد العزيز الخطيب

 ملخص الدراسة 

سعت	الدراسة	لتحقيق	أهداف	عدة،	تتعلق	بمعرفة	واقع	املعلمين	السوريين	في	تركيا،	وأدوارهم	في	
املراحل	التي	مرت	بها	عملية	تعليم	األطفال	السوريين	الالجئين	إليها،	والصعوبات	التي	واجهتهم،	وفرص	

	.
ً

استمرارهم	في	العملية	التعليمية	مستقبال

الحجر	 كان	 باملسؤولية	 وإحساسهم	 الصادق	 السوريين	 املعلمين	 جهد	 أن	 إلى	 الدراسة	 وتوصلت	
تعليمًيا	 واستمرارهم	 الالجئين	 السوريين	 األطفال	 من	 اآلالف	 مئات	 إنقاذ	 عملية	 النطالق	 األساس	
،	لكن	

ً
إنسانية	الئقة	مستقبال في	املرحلتين	األوليين-	ومن	ثم	منحهم	فرصة	جديدة	لحياة	 -ال	سيما	

على	 القائمين	 من	 بالجميل	 االعتراف	 أو	 التقدير،	 من	 األدنى	 الحد	 ينل	 لم	 ذلك	 املقدس	 جهدهم	
العملية	التعليمية،	بل	في	كثيٍر	من	األحيان	تعرضوا	للظلم	والتهميش،	سواء	في	مستوى	التعويضات	
القائمة	والفو�شى	 التقدير	االجتماعي،	وكانوا	ضحية	للصراعات	 املادية،	أم	في	مستوى	 أم	املكافآت	

اإلدارية	والتعليمية	خالل	مرحلتي	البدايات	واالنتقالية.	

بيئة	 في	 العمل	 في	تحديات	إضافية	–ال	سيما	 الدمج(	دخلوا	 التركية	)مرحلة	 اإلدارة	 في	مرحلة	 و	
ثقافية	أخرى	بلغة	جديدة	ال	يتقنها	كثيرون	منهم،	في	إطار	عالقات	بينية	غير	منصفة	تفتقد	إلى	الندية	
البساط	 بسحب	 بدأت	 أن	 اإلدارة	 هذه	 لبثت	 –ما	 األجر	 أو	 التعامل	 حيث	 من	 األحيان	 من	 كثيٍر	 في	
تدريجًيا	من	تحت	أقدام	املعلمين	السوريين،	ليصبح	أكثرهم	محض	فريق	إداري،	فني،	مكتبي،	غير	

متداخل	فعلًيا	في	العملية	التعليمية.

واملجال	الوحيد	الذي	فتحته	لهم	الحكومة	التركية	هو	ترشيحهم	للحصول	على	الجنسية	التركية	
التي	حصل	عليها	فعلًيا	جزء	كبير	منهم،	لكن	مع	تراجع	دورهم	التعليمي	بصورة	كبيرة	–	ال	سيما	في	نهاية	
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مرحلة	الدمج.	

العملية	 املعلمين	خارج	 نذر	بخروج	مجموعة	كبيرة	من	
ُ
ت املقبلة	 السنوات	 أن	 إلى	 الدراسة	 ونبهت	

التعليمية،	ليضافوا	إلى	أعداٍد	كبيرة	أخرى	من	املعلمين	السوريين	في	تركيا	الذين	لم	تسعفهم	األوضاع،	
أو	الشروط	املعقدة	ملمارسة	مهنة	التعليم	التي	أحبوها	بعد	أن	أصبحوا	الجئين.

مقدمة 

ا	
ً
			إن	االستهداف	املباشر	للمؤسسات	التعليمية	في	أغلب	املحافظات	السورية	التي	شهدت	حراك
	( مكوناتها	 أهم	 عقد	 وانفراط	 فيها,	 التعليمية	 املنظومة	 انهيار	 إلى	 أدى	 القمعي،	 النظام	 شعبًيا	ضد	
املعلمين	–	الطالب	(،	وتحول	عدد	كبير	منهم	في	ما	بعد	إلى	الجئين،	وقد	بات	لجوء	السوريين	إلى	خارج	
الحدود	منذ	عام	2011	هو	األضخم	عبر	التاريخ	املعاصر،	بعد	أن	فاق	نظيره	الفلسطيني	الذي	قدر	
بخمسة	ماليين	الجئ)1)،	إذ	وفًقا	لتقرير	منظمة	األمم	املتحدة	للطفولة	)UNICEF(	فإن	ما	يزيد	على	
قاسية	 ومعيشية	 إنسانية	 أوضاع	 ظل	 في	 الحدود،	 خارج	 الالجئين	 السوريين	 عدد	 هو	 مليون	 	)5,7(

وقاهرة	لنسبة	كبيرة	منهم)2).

وقد	كانت	قضية	تمكين	األطفال	السوريين	الالجئين	في	سن	املدرسة	من	الوصول	إلى	التعليم	أحد	
لألمم	 السامية	 املفوضية	 تقديرات	 أن	 علمنا	 ما	 إذا	 وامللحة،	 املهمة	 واإلقليمية	 الدولية	 التحديات	
املتحدة	لشؤون	الالجئين	)	UNHCR(	تشير	إلى	أن	أقل	من	0)	في	املئة	من	األطفال	السوريين	الالجئين	
من	 كل	 في	 املجتمعيين	 واألمن	 التنمية	 في	 آثاًرا	سلبية	 بدوره	سيترك	 وهذا	 نظامًيا)3)،	 تعليًما	 يتابعون	

)1(	Nebehay,	Stephanie,	”	Syrians	Lorgest	Refugee	Group	After	Palestinians“,	UN,	7	January	2015,	As	of	15	January	2015

 http://	www.reuters.com	/	article/	07/01/2015.

باللغة	 الرئي�شي	 اليونيسيف	 موقع	 	،2019 آذار	 تقرير	 حقائق	سريعة،	 السورية:	 األزمة	 )اليونيسيف(،	 للطفولة	 املتحدة	 منظمة	 	(2(

./https://www.Unicef.org/mena/ar	،العربية

)3)	مكتب	التنسيق	للشؤون	اإلنسانية	التابع	لألمم	املتحدة	ومنظمة	األمم	املتحدة	للطفولة	)UNICEF(،	نظرة	عامة	على	االحتياجات	

.https://www.Unicef.org	,2019	آذار	سورية،	في	اإلنسانية
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،	إذا	لم	تعالج	املشكلة.
ً

سورية	والدول	املستضيفة	لالجئين	مستقبال

بادر	لتقديم	يد	العون	لألطفال	 وفي	هذا	اإلطار	كان	املعلمون	السوريون	الالجئون	في	طليعة	من	
أزمة	 أن	 منهم	 إدراكا	 اللجوء	وخارجها،	 اللجوء،	داخل	مخيمات	 بلدان	 في	 املدرسة	 في	سن	 السوريين	

السوريين	ستتعمق	بضياع	هؤالء	األطفال	في	حال	حرمان	هذا	الجيل	من	الوصول	التعليم.

الخطوات املنهجية للدراسة

 إشكالية البحث وأهميتها

		عانت	شريحة	املعلمين	السوريين	كغيرهم	من	أبناء	الشعب	آالم	الهجرة	القسرية	واللجوء	في	ظل	
متغيرات	مأسوية	تحت	سمع	العالم	وبصره.

و	في	هذا	الصدد	أشار	تقرير	وزارة	التربية	في	الحكومة	املوقتة	إلى	أن	عدد	املعلمين	السوريين	الذين	
لجؤوا	إلى	تركيا	يقدر	بأكثر	من	)20000(	معلم))).

تنوعت	إقامتهم	بين	مخيمات	اللجوء،	واملدن	الحدودية	مع	سورية،	أو	املدن	الداخلية	التركية.

وعلى	الرغم	من	املعاناة	الكبيرة	التي	عاشها	هؤالء	املعلمون	وأسرهم،	إال	أن	ذلك	لم	يمنعهم	من	
استشعار	خطر	ضياع	جيل	من	األطفال	تسببت	الحرب	الكارثية	في	ابتعادهم	عن	املدرسة	والوطن	
معا،	ما	دفع	بكثير	من	املعلمين	إلى	تحمل	مسؤولياتهم	اإلنسانية	والوطنية	-منذ	موجات	اللجوء	األولى-	

إلنقاذ	ما	يمكن	إنقاذه.

و	قد	أدى	املعلمون	السوريون	خالل	املّدة	السابقة	بعدد	من	األدوار	املتعلقة	بعملية	تعليم	األطفال	
في	املراكز	 التطوعي	داخل	املخيمات،	مروًرا	بعملهم	 التعليمي	 ابتداء	من	عملهم	 السوريين	الالجئين،	
في	 األهلية	 والجمعيات	 الدولية،	 واملنظمات	 التركية،	 الدولة	 برعاية	 أنشئت	 التي	 املوقتة	 التعليمية	
	إلى	املشاركة	الصورية	لبعضهم،	وغير	التعليمية	لبعض	آخر	

ً
مناطق	وجود	األطفال	الالجئين،	وصوال

)))	وزارة	التربية	والتعليم،	تقرير	حول	واقع	العملية	التعليمية	للسوريين	في	تركيا،	الحكومة	السورية	املوقتة،	3 /) /2017.
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في	مرحلة	دمج	األطفال	السوريين	في	املدارس	التركية	تدريجًيا	ابتداء	من	العام	الدرا�شي	)201	-	2017 
حتى	اآلن)5).

وعلى	الرغم	مما	قدمته	هذه	الشريحة	–خالل	السنوات	التسع	السابقة–	من	جهد	كبير	في	ظل	
في	املراحل	كلها،	وكانت	وما	زالت	 أنها	لم	تنصف	-عن	قصد	أو	غير	قصد-	 أوضاع	غير	طبيعية،	إال	
األولى،	 املراحل	 في	 املهنية	 غير	 والخيارات	 االرتجالية	 السياسات	 ثمن	 دفعت	 إذ	 األضعف،	 الحلقة	
واستمرت	معاناتهم	مع	التهميش	وعدم	الندية،	والشروط	واملتطلبات	الصعبة	التي	وضعتها	في	ما	بعد	
الحكومة	التركية	للقبول	بهم	عاملين	في	املؤسسات	التعليمية	التي	قد	تقف	عائقا	أمام	استمرارهم	بعد	
	-	2022 انتهاء	العقد	املوقع	بين	الحكومة	التركية	ومنظمة	األمم	املتحدة	للطفولة	)اليونيسيف(عام	
ا	منهم	

ً
الذي	تقدم	من	خالله	اليونيسيف	منحة	مالية	شهرية	للمعلمين	السوريين)))-	ما	قد	يهدد	آالف

،	ومن	ثم	تركهم	ملصيرهم	أمام	مستقبل	مجهول	يزيد	من	معاناتهم	
ً

بعدم	االستمرار	في	عملهم	مستقبال
	.
ً

التي	لم	تتوقف	أصال

وبناء	على	ما	سبق	ستحاول	الدراسة	اإلجابة	عن	التساؤلين	الرئيسين	اآلتيين:	

	هل	قام	املعلمون	السوريون	بأدوار	مهمة	وفاعلة	في	تعليم	األطفال	السوريين	الالجئين	في	تركيا؟	

في	 تنتظرهم	 التي	 أو	 اإلنسانية،	 رسالتهم	 تأدية	 أثناء	 في	 واجهتهم	 التي	 والعقبات	 الصعوبات	 وما	
املرحلة	املقبلة؟

و	تأتي	أهمية	هذه	الدراسة	من	كونها	تسلط	الضوء	على	معاناة	هذه	الشريحة	من	جهة،	وحجم	
الهدر	الناجم	عن	عدم	استثمار	خبرات	وكفاءات	هؤالء	املعلمين	من	جهة	أخرى،	وانعكاس	ذلك	على	

نجاح	وصول	األطفال	السوريين	إلى	التعليم،	ومدى	جودة	مخرجاته.

التعليمي	لالجئين	 بامللف	 لتنبيه	الجهات	املختلفة	املعنية	 في	الوقت	ذاته	 أنها	فرصة	مالئمة	 	كما	

)5(	Carlier,	Wannes	:	Background	Report	–	The	Widening	Educational	Gap	for	Syrian	Refugee	Children	–	Kids	rights	

Report	2018,	page	7,	noorderakerweg	90	LW	Amserdam,	Netherland,	www.kidsright,or

)))	حسام	الجبالوي،	املعلمون	السورين	في	تركيا	تحت	الخط	األدنى	للرواتب

 Al-fanar	Media,	18	/4	/	2018	www.	al-fanarmedia.org	/ar./
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السوريين	في	تركيا	-واملعلمين	جزء	أصيل	منه-	بدورهم	في	حماية	هؤالء	من	استمرار	تعرضهم	للتهميش	
.
ً

أو	اإلقصاء	في	الوقت	الحالي	أو	مستقبال

أهداف الدراسة

تهدف	الدراسة	إلى	ما	يأتي

في	مرحلة	 تركيا	 في	 السوريين	 الالجئين	 تعليم	 في	 السوريون	 املعلمون	 أّداه	 الذي	 الدور	 1.	معرفة	  
التعليم	ما	قبل	الجامعي.

 2.	رصد	الواقع	الذي	يعيشه	املعلمون،	والتحديات	التي	تواجههم.

3.	تسليط	الضوء	على	مصيرهم	املجهول	في	املستقبل.

منهجية الدراسة

		ستعتمد	الدراسة	على	املنهج	الوصفي	التحليلي،	من	خالل	تحليل	التقارير	والوثائق	والدراسات	
املتاحة	عن	املعلمين	السوريين،	وعن	األدوار	التي	قاموا	بها	في	تعليم	الالجئين	السوريين	في	تركيا	منذ	

بداية	اللجوء	إليها	عام	2011	ونقدها.

الدراسات السابقة

تقارير	 أو	 )مقاالت	 كان	ذو	طبيعة	صحافية	 تركيا	 في	 السوريين	 املعلمين	 ما	كتب	عن	 أغلب	 إن	 	 	
مختصرة(	أو	إشارات	صغيرة	جًدا	في	تقارير	منظمات	دولية،	لذلك	وبسبب	ندرة	الدراسات	األكاديمية	
التي	تناولت	املوضوع،	سيجري	استعراض	موجز	لدراستين	تقاطعتا	جزئًيا	مع	هذه	الدراسة،	والتعليق	

عليهما.

الجامعي	 ما	قبل	 التعليم	 في	 السوريون	 »املعلمون	 بعنوان	 شحادة عكر	 للباحث	 الدراسة األولى	
)مشكالت	وحلول()7).

)7)	شحادة	عكر،	املعلمون	في	التعليم	قبل	الجامعي:	مشكالت	وحلول،	املؤتمر	الدولي	للتعليم	ما	قبل	الجامعي	للطالب	السوريين	في	

املناطق	املحررة	ودول	الجوار،	)إسطنبول	18	-	19	شباط	2017).
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	وافًيا	على	معاناة	املعلمين	السوريين	ومشكالتهم	في	تركيا،	وقدم	
ً
سلط	من	خاللها	الضوء	تسليط

اقتراحات	حلول	لها،	وعلى	الرغم	من	أهمية	الدراسة	وما	قدمته	إال	أنها:

	 	افتقدت	إلى	الحلول	املقترحة	للواقعية،	وكانت	عامة	ونظرية. أ.
	 عدم	التطابق	في	حاالت	عدة	بين	تحليل	نتائج	الدراسة	امليدانية	مع	املؤشرات	اإلحصائية	ب.

أسهبت	 إذ	 التعليم،	 في	 وأثرها	 الصحية	 املشكالت	 عن	 الحديث	 ذلك	 مثال	 فيها،	 الواردة	
الدراسة	في	الحديث	عن	األسباب	والحلول	من	دون	أن	تعير	أي	اهتمام	للرقم	اإلحصائي	في	

عملية	التحليل.	
	 ضعف	استثمار	املؤشرات	اإلحصائية	الواردة	في	نتائج	الدراسة	امليدانية	في	عمليتي	التحليل	ت.

اإلحصائي،	والتفسير	االجتماعي	لتلك	النتائج.	
	 كانت	هناك	فجوة	في	حاالت	عدة	بين	وجهة	نظر	الباحث،	ونتائج	دراسته	امليدانية.ث.

الجامعي«)8)  والتعليم	 السوري	 »الالجئ	 بعنوان	 علي	 محمد  باكير  د.	 للباحث	 الثانية	 الدراسة   
التي	حاول	فيها	الباحث	رصد	تعليم	الالجئين	السوريين	في	تركية،	وال	سيما	التعليم	الجامعي	)الطالب،	
دور	 أيًضا	 وحدد	 تواجههم،	 التي	 املعاناة	 أشكال	 وحدد	 السورية(	 الجامعات	 األكاديميين،	 املدرسين	
املؤسسات	السورية	العاملة	في	هذا	املجال،	ومدى	استفادة	الطالب	من	الخدمات	التعليمية	الجامعية	

التي	قدمت	لهم	من	الدولة	التركية.	

ا	
ً
في	الواقع	يحسب	لهذه	الدراسة	غزارة	املعلومات	التي	ساقتها،	وتسلسلها	الزمني،	إال	أن	هناك	نقاط

عدة	ال	بد	من	اإلشارة	إليها:

	 غياب	إشكالية	الدراسة	أو	التساؤل	الذي	تحاول	الدراسة	اإلجابة	عنه.أ.
	 غياب	األهداف	التي	تسعى	الدراسة	للوصول	إليها.ب.
	 تغلب	اللغة	األدبية	في	مواطن	عدة	على	اللغة	البحثية	التي	تتالءم	مع	املوضوع	الذي	تناولته	ت.

الدراسة.
	 ال	بد	من	التماس	العذر	للباحث،	إذ	إن	غياب	املراجع	وندرتها	جعله	يلجأ	في	حاالت	عدة	إلى	ث.

)8)	باكير	علي،	الالجئ	السوري	والتعليم	الجامعي	في	تركيا	

 Route

 Education	and	Social	Science	Journal,	Volume	4)1(	February	2017,	p.	552-569.
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املواقع	والصحف	اإللكترونية.

املصطلحات والتعريفات اإلجرائية للدراسة

املعلم	لغة	اسم	فاعل	من	الفعل	علم	بفتح	العين	وتشديد	الالم	وفتح	امليم)9)،	واملعلم	اصطالًحا:	
الشخص	الذي	تخوله	الجماعة	أو	ينوب	عنها	في	تربية	أبنائهم	وتعليمهم)10).

في	حين	إن	الدور	يشير	وفًقا	ملعجم	اللغة	العربية	املعاصرة	إلى:	مهمة	أو	وظيفة)11). 

الثقافي	املحدد	لسلوك	 والدور	االجتماعي:	هو	السلوك	املتوقع	من	الفرد	في	الجماعة،	أو	النمط	
الفرد	الذي	يشغل	منزلة	معينة)12).

وفي	تعريف	آخر	للدور:	فإنه	يدل	على	عمل	أو	وظيفة	أو	موقع	يقوم	به	بعض	أفراد	املجتمع،	يفرض	
عليهم	االلتزام	أو	القيام	بأنماط	سلوكية	عدة	يتوقعها	املجتمع	منهم)13)،	وفي	هذا	االتجاه	تحدد	الدراسة	
التعريف	اإلجرائي	للدور	املنوط	باملعلم	بأنه:	مجموعة	املهمات	والواجبات	التي	على	املعلم	القيام	بها	في	
إطار	العملية	التعليمية	بجوانبها	املختلفة	املعرفية	واإلدارية	والفنية	واالجتماعية،	إضافة	إلى	امليزات	

التي	من	املفترض	حصوله	عليها	نتيجة	قيامه	بهذا	الدور.

)9)	أحمد	مختار	عمر،	معجم	اللغة	العربية	املعاصرة،	املجلد	األول،	ط1،	)القاهرة:	عالم	الكتب،	2008(،	ص))15.

)10)	ناصر	الدين	زيدي،	سيكولوجية	املدرس:	دراسة	وصفية	تحليلية،	)الجزائر:	ديوان	املطبوعات	الجامعية،	2005(،	ص	))	-	5).

)11)	أحمد	مختار	عمر،	معجم	اللغة	العربية	املعاصرة،	مرجع	سابق،	ص	)78.

)12)	املرجع	السابق	نفسه،	ص	)78.

www.swmsa.com	،2018/1/15	،الدور	نظرية	االجتماعية،	العلوم	مجلة	13)(
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أدوار املعلمين السوريين في تعليم األطفال السوريين الالجئين في تركيا

ا	مرت	بها	عملية	تعليم	الالجئين	السوريين،	وهي:
ً
حددت	الدراسة	مراحل	ثالث

	مرحلة	بدايات	اللجوء	)التعليم	في	املخيمات(.1. 
املرحلة	االنتقالية	)التعليم	في	مراكز	التعليم	املوقتة	في	عموم	تركيا(.. 2
مرحلة	الدمج	)التعليم	باملدارس	واملناهج	واللغة	التركية(.. 3

التي	 الصعوبات	 إلى	 إضافة	 كافة،	 املراحل	 هذه	 في	 السوريين	 املعلمين	 أدوار	 الدراسة	 وسترصد	
الدمج	على	 التعليمية	بعد	أن	أشرفت	عملية	 العملية	 في	 في	كل	مرحلة،	ودورهم	املستقبلي	 واجهتهم	

نهايتها.

املعلمون وأدوارهم في مرحلة البدايات )مرحلة املخيمات(

الشعب	 كان	 التي	 الشعبي	 الحراك	 بداية	 منذ	 سورية	 في	 للحرب	 واملدمرة	 املأسوية	 األحداث	 إن	
من	 املهجرين	 عدد	 بلغ	 	)RAND( ملؤسسة	 وفًقا	 إذ	 للعالم،	 	

ً
شكلت	صدمة األولى،	 السوري	ضحيتها	

السوريين	حتى	أيلول/	سبتمبر	2015	أكثر	من	نصف	سكان	سورية	البالغ	عددهم	)23(	مليون	نسمة،	
منهم	حوالى	)7,6(	مليون	نزحوا	داخلًيا،	في	حين	))(	مليون	أصبحوا	الجئين	خارج	الحدود))1).

ى	الحدود	مع	سورية	 ي	إقامة	مخيمات	عل ي	هذا	اإلطار	كانت	تركيا	من	الدول	السباقة	ف 	ف
مجهزة	 املخيمات	 هذه	 وكانت	 بالدهم،	 ي	 ف الحرب	 سعير	 من	 الفارين	 الالجئين	 الستقبال	
ا	الالجئون،	وتحفظ	لهم	إنسانيتهم	ك:	)الكهرباء،	 ي	يحتاج	إليه بالخدمات	األساسية	كافة	الت
بإشراف	 	،2013 عام	 ي	 ف ا	 مخيًم 	)20( عددها	 وبلغ	 الصحية(،	 الرعاية	 الطعام،	 وجبات	 املاء،	
ئ)15).  ى	نصف	مليون	الج ا	ما	يزيد	عل )AFAD(	هيئة	إدارة	الكوارث	والطوارئ	التركية،	يعيش	فيه
ا	 )25(	مخيًم ى	 إل ي	ما	بعد	 ف ليرتفع	 	،201( ا	عام	 )22(	مخيًم ى	 إل ثم	ارتفع	عدد	تلك	املخيمات	

))1)	شيلي	كالبرتسون	ولؤي	كونستانت،	تعليم	أطفال	الالجئين	السوريين:	إدارة	األزمة	في	تركيا	واألردن	ولبنان،	)كاليفورنيا:	مؤسسة	

)RAND(،	2015(،	ص	1	-	2.

)15)	ديانة	إسماعيل،	التعليم	البديل:	مخيمات	اللجوء	السورية،	برنامج	املعرفة	حول	املجتمع	املدني	في	غرب	آسيا	)	Hivos	(،	نشرة	

.www.hivos.net	،18	ص	سورية،	في	التعليم	نظام	إصالح	حول	خاصة
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ى	إحدى	عشرة	والية	تركية))1). موزعة	عل

املبادرات األولى

	- 	2012 الدرا�شي	 العام	 بداية	 مع	 لكن	 الخيم،	 داخل	 املعلمين	 من	 فردية	 بمبادرات	 التعليم	 بدأ	
2013	أنشأت	تركيا	مدارس	لكل	املراحل	في	املخيمات	كلها،	تدرس	باللغة	العربية،	وُيدرس	فيها	معلمون	

سوريون	متطوعون،	ال	يتقاضون	أي	رواتب	أو	أجور	لقاء	عملهم)17).

ذلك	أن	الحلول	اإلسعافية	لم	تعد	كافية،	وبات	األمر	يحتاج	إلى	معالجة	مختلفة	تأخذ	بالحسبان	
تلك	 تقتضيه	 ملا	 املالئمة	 الخطط	 ووضع	 السوري،	 املشهد	 في	 الدائمة	 واملستجدات	 التغيرات	
املستجدات،	واالستفادة	من	التسهيالت	التي	تقدمها	تركية	ملواجهة	التحديات	الصعبة	املتعلقة	بتعليم	
ا	وتوجيًها،	وتبًعا	

ً
أطفال	الالجئين	السوريين	داخل	املخيمات،	لتكون	عملية	التعليم	أكثر	يسًرا	وانضباط

ملناهج	تعليمية	ثابتة.

	لتوفير	بيئة	مقبولة	للعملية	
ً
لذلك	بعد	تجهيز	املدارس	في	املخيمات	من	الحكومة	التركية،	واستكماال

التعليمية،	واختصاًرا	للوقت،	أشرف	االئتالف	الوطني	املعارض	على	إصدار	نسخٍة	معدلٍة	من	املناهج	
السورية،	إضافة	إلى	تدريب	)1232(	معلًما	–	بالتعاون	مع	وزارة	التربية	التركية	-	على	معايير	التعليم	
الذي	يراعي	الجانب	املعرفي	والسلوكي	والنف�شي	للطلبة	السوريين	في	الوضع	الراهن،	علًما	أن	عدًدا	من	
هؤالء	املعلمين	املتطوعين	كانوا	قد	دخلوا	العملية	التعليمية	ألول	مرة،	ولهم	مرجعيات	أكاديمية	غير	

تعليمية،	أو	من	غير	الحاصلين	على	اإلجازة	الجامعية	في	األساس.		

أما	أعداد	الطالب	امللتحقين	بالدراسة	في	املخيمات	في	تلك	املرحلة	فقد	بلغ	))9)5)(	طالًبا،	وزعوا	
في	)93)(	شعبة	صفية،	على	الرغم	من	أن	عدد	من	تلقى	دعًما	باإلمدادات	التعليمية	آنذاك	بلغ	حوالى	

)80000(	طالب،	أي	إن	نسبة	كبيرة	من	األطفال	بقيت	خارج	التعليم)18).

))1)	شيلي	كالبرتسون	ولؤي	كونستانت،	تعليم	أطفال	الالجئين	السوريين،	مرجع	سابق،	ص	).

)17)	ديانة	إسماعيل،	التعليم	البديل:	مخيمات	اللجوء	السورية،	مرجع	سابق،	ص19.

)18)	املرجع	السابق،	ص	19	-	21.



ملف العددالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

150

 أهم الصعوبات التي واجهها املعلمون في مرحلة البدايات

املعلمون	 أداه	 الذي	 املهم	 واإلنساني	 التربوي	 والدور	 الكبير،	 الجهد	 من	 الرغم	 على	 الواقع؛	 في	 	
السوريون	في	مرحلة	البدايات،	وعملهم	التطوعي	غير	املأجور،	إال	أنهم	عانوا	صعوباٍت	عدة	أثرت	في	
أم	ما	 املهنية	والنفسية	من	جهة،	 التعليمية،	سواًء	ما	ارتبط	بدور	املعلمين	ومعاناتهم	 العملية	 سير	
ارتبط	بمخرجات	العملية	التعليمية	أو	جودة	التعليم	من	جهة	أخرى،	ويمكن	اختصار	تلك	الصعوبات	

في	النقاط	اآلتية:

افتقدت	البدايات	إلى	خريطة	طريق،	فبدت	العملية	التعليمية	ارتجالية	وبدائية.. 1
إذ	زاد	عدد	. 2 الواحدة	مع	استمرار	تدفق	الالجئين،	 في	الشعبة	الصفية	 تزايد	أعداد	الطالب	

الطالب	فيها	على	)70(	طالًبا	في	أحياٍن	كثيرة.
الذين	. 3 املدرسين	 استقطبت	 التي	 الخيرية(	 )الجمعيات	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 تدخل	

يتوافقون	مع	أيديولوجيتها	وأجندتها	الخاصة.
غياب	املعايير	واألسس	العلمية،	والخبرات	املتخصصة،	الختيار	املعلمين	القادرين	على	أداء	. )

املهمة	بنجاح.
دخل	إلى	العملية	التعليمية	خريجون	من	تخصصات	غير	تعليمية	كـ:	)املهندسين	على	اختالف	. 5

تخصصاتهم،	الحقوقيين،	شهادة	ثانوية،	طالب	جامعات	غير	متخرجين	...الخ()19).
بدء	تف�شي	املحسوبيات	في	نهاية	هذه	املرحلة.. )
ذلك	. 7 ويرجع	 املخيمات،	 بين	 املقدمة	 التعليمية	 والخدمات	 بالتعليم	 االلتحاق	 نسب	 تفاوت	

لطبيعة	الوافدين،	وتقديرهم	ألهمية	التعليم.
كان	هناك	تقصير	ما	من	جانب	املعارضة	السورية،	وهي	الجهة	املسؤولة	سياسًيا	وسيادًيا	عن	. 8

العملية	التعليمية	البديلة	داخل	مخيمات	اللجوء	السورية،	وهذا	التقصير	ناجم	عن	أنه	لم	
يكن	التعليم	من	أولوياتها	املباشرة،	سواًء	من	خالل	إثارة	املسألة	دولًيا	أو	إقليميا	أو	محلًيا،	
السلبية	 التداعيات	 تخفيف	 املتاحة،	ملحاولة	 اإلمكانات	 أو	حلول	الستثمار	 بدائل	 أم	طرح	

النقطاع	ماليين	األطفال	عن	التعليم.
ما	أنفقه	االئتالف	الوطني	املعارض	في	تلك	املّدة	على	تعليم	األطفال	الالجئين	ال	يتجاوز	1	في	. 9

.archives-61758	www.geiroon.net	،اإلعالمية	جيرون	شبكة	أين؟«،	إلى	تركيا	في	»املعلمون	النمر،	نور	محمد	19)(
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املئة	مما	أنفقته	منظمة	دولية	واحدة)20).

اإلنساني	 بالواجب	 اإلحساس	 تغلب	 البدايات	 مرحلة	 في	 إنه	 القول	 يمكننا	 سبق،	 مما	 ا	
ً
انطالق

والحياة	 الخاصة،	 معاناتهم	 فيه	 بما	 سواه،	 ما	 على	 املعلمين	 لدى	 املنهي	 والدافع	 واألخالقي	 والوطني	
البائسة	التي	عاشوها،	لذا	نجحوا	في	تجاوز	كثير	من	العقبات	التي	واجهتهم،	واستمروا	طوًعا	في	بذل	
كل	الجهد	املمكن،	حتى	ال	ُيحرم	جيل	بريء	-ال	ذنب	له	في	الحرب	الدائرة–	من	فرصة	التعلم	التي	هي	

أبسط	حقوقه	اإلنسانية	ليحلم	بمستقبل	أفضل.		

أدوار املعلمين في املرحلة النتقالية )مراكز التعليم املوقتة(

واقع	املعلمين	السوريين	في	املرحلة	االنتقالية

مع	 املرحلة،	 هذه	 في	 السوريين	 الطالب	 من	 	
ً
حاال أفضل	 يكن	 لم	 السوريين	 املعلمين	 وضع	 إن	 	 	 	

استمرار	معاناتهم	في	الحصول	على	فرصة	عمل	في	املراكز	التعليمية	-	تقيهم	ذل	السؤال-	وبخاصة	أن	
عقبات	املرحلة	السابقة	ما	زالت	قائمة،	ال	بل	زادت	تلك	العقبات	مع	احتكار	أصحاب	تلك	املؤسسات	
العملية	 بين	مكونات	 العالقات	 ينظم	 قانون	 أو	 نظام	داخلي	 في	ظل	غياب	 وتعيين	كوادرها،	 إلدارتها	
التعليمية،	ما	سمح	ملديري	املراكز	التعليمية	املوقتة	باتخاذ	عدد	من	القرارات	بصورة	فردية،	غابت	

عنها	املوضوعية	في	كثيٍر	من	األحيان،	في	ظل	غياب	املراقبة	واملحاسبة.	

وليس	 املراكز،	 مديري	 يحدث	من	خالل	 املراكز	 تلك	 في	 املعلمين	 تعيين	 كان	 املثال:	 فعلى	سبيل	 	
والوساطة،	 املحسوبية	 تف�شي	 سهل	 ما	 مهنية،	 معاييٍر	 وفق	 أو	 مختصة،	 أكاديمية	 لجان	 خالل	 من	
التي	 األمور	 من	 وغيره	 األيديولوجي،	 التماثل	 أو	 القربى،	 عالقات	 بالحسبان	 تأخذ	 التي	 والتفضيالت	
انعكست	سلًبا	على	سير	العملية	التعليمية	من	جهة،	وجودة	املخرجات	التعليمية	من	جهٍة	أخرى)21).

		تلك	املنغصات	جعلت	كثيًرا	من	املعلمين	يقبلون	العمل	-في	ظل	أوضاع	أقل	ما	يقال	عنها	أنها	سيئة-	
واتصاالت،	 وماء	 منزل،	فواتير	كهرباء	 )إيجار	 األساسية	 احتياجاتهم	 تكفي	لسد	 بأجور	منخفضة	ال	
تنقالت	...	الخ(	األمر	الذي	دفع	ببعضهم	إلى	البحث	عن	عمل	إضافي	يعينهم	على	تأمين	تلك	املتطلبات،	
مع	محافظتهم	على	العمل	التربوي	الذي	أحبوه	وبقوا	أوفياء	له	من	دون	أن	تغريهم	مغامرة	البحث	عن	

)20)	إسماعيل،	التعليم	البديل:	مخيمات	اللجوء	السورية،	ص21.

)21)	محمد	نور	النمر،	املعلمون	في	تركيا	إلى	أين؟،	مرجع	سابق.
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فرص	عمٍل	أخرى	داخل	تركيا	أو	خارجها.

إلى	 الوصول	 يحالفهم	حظ	 لم	 نفسها،	 املرحلة	 في	 أيًضا	 املعلمين	 من	 كثير	 نفسه	 الوقت	 في	 لكن	
بما	 في	قطاعات	مهنية	أخرى،	 العمل	 البحث	عن	 إلى	 بهم	 التعليمية،	ما	حدا	 املراكز	 في	 فرصة	عمل	
فيها	القطاعات	التي	يتطلب	العمل	فيها	جهًدا	عضلًيا،	أو	طرق	أبواب	املنظمات	اإلنسانية	والجمعيات	
الخيرية،	وما	مثله	ذلك	لهم	من	شعوٍر	باإلهانة	واألذى	النف�شي،	أو	االضطرار	إلى	ركوب	البحر	في	مغامرة	

مجهولة	النتائج.

أهم الصعوبات التي واجهها املعلمون في املرحلة النتقالية

هذه	 نهاية	 في	 السوريين	 املعلمين	 من	 كبير	 عدد	 أوضاع	 على	 طفيف	 تحسن	 طرأ	 أنه	 في	 شك	 ال	
املرحلة،	إال	أن	هناك	عدًدا	من	الصعوبات	التي	واجهتهم	خالل	املرحلة	كلها التي	يمكن	تلخيصها	مما	

سبق	بالنقاط	اآلتية:

غياب	املرجعية	الواحدة	ملراكز	التعليم	املوقتة.. 1
غياب	سياسة	واضحة	للتعليم،	وإدارة	مكوناته.. 2
املعلمين،	. 3 املمولين-بمصائر	 من	 ِرضوا	

ُ
ف -الذين	 التعليم	 مراكز	 كبير	من	مديري	 تحكم	عدد	

وانحيازهم	للمعلمين	املنتمين	إلى	التيارات	السياسية	واأليديولوجية	نفسها.
تحول	عدد	من	املدارس	أو	املراكز	التعليمية	إلى	مشروعات	استثمارية،	ما	أدى	إلى	لجوء	مديري	. )

املدراس	إلى	تعيين	معلمين	من	خارج	الشهادات	التعليمية،	أو	من	حملة	الثانوية	العامة،	أو	
املعلمين	ذوي	الخبرة	املحدودة،	لقبولهم	شروط	املديرين	وعلى	رأسها	األجور	املتدنية.	

غياب	املراقبة	واملحاسبة	ساهم	في	ضياع	حقوق	عدد	من	املعلمين.. 5
تعدد	املناهج	التعليمية	)سورية	معدلة،	ليبية،	...الخ(.. )
انتشار	ظاهرة	تزوير	الشهادات،	وما	تركته	من	أثر	سلبي.. 7
استمرار	أصحاب	الشهادات	غير	التعليمية	بالعمل	معلمين،	على	الرغم	من	انتفاء	الحاجة	. 8

بوجود	كوادر	متخصصة.
ضعف	الكفاءة	والتدريب	عند	كثير	من	املعلمين.. 9

تقييد	تنقالت	املعلمين،	بسبب	التزامهم	بالوالية	التي	حصلوا	فيها	على	بطاقة	هوية	)كمليك(	. 10
ومن	ثم	تضاؤل	فرصة	بعضهم	في	الحصول	على	عمل	أفضل.

تواصل	رسمية	. 11 أو	قنوات	 دبلوما�شي،	 تواصل	 الشهادات	بحجة	عدم	وجود	 تعديل	 صعوبة	
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أخرى	بين	الحكومة	التركية	والنظام	السوري.
عدم	فاعلية	املؤسسات	والهيئات	التعليمية	املعنية	بالنظر	في	شؤون	املعلمين	والدفاع	عن	. 12

حقوقهم،	كوزارة	التربية	والتعليم	في	الحكومة	املوقتة،	أو	نقابة	املعلمين	السوريين	في	تركيا.
ضعف	أجور	املعلمين	وتدنيها.. 13
العبء	التعليمي	الناجم	عن	الزيادة	الكبيرة	في	أعداد	الطلبة	الذين	التحقوا	بمراكز	التعليم،	. )1

في	ظل	نقص	األمكنة،	ما	اضطر	كثيًرا	من	املدارس	إلى	العمل	على	فترتين،	صباحية	ومسائية.	
املدارس	. 15 إلى	 انضموا	 الذين	 واملعلمين	 الطالب	 لدى	 التركية	 اللغة	 بضعف	 تتعلق	 صعوبات	

التركية	مبكًرا.	

أدوار املعلمين السوريين في مرحلة الدمج

خطة	الدمج

أسهمت	مشكالت	املرحلة	االنتقالية	في	اتخاذ	الحكومة	التركية	قراًرا	جريًئا	عام	)201،	ق�شى	بدمج	
األطفال	السوريين	في	املدارس	التركية،	على	الرغم	مما	خلفه	ذلك	من	تداعيات	نتيجة	رفض	بعض	
األطراف	التركية	لهذا	القرار	الذي	أصبح	أمًرا	واقًعا	مع	وضع	خطة	الدمج	املرحلية	وآليات	تنفيذها	
والتي	بدأت	فعلًيا	مع	انطالقة	العام	الدرا�شي	)201	-	2017،	إذ	فرزت	وزارة	التربية	والتعليم	التركية	
التعليم	املوقتة	في	الواليات	جميعها،	لإلشراف	على	سير	عملها،	 إلى	مراكز	 إداريين	أتراك	-منسقين-	
والتنسيق	مع	مديريات	التربية	التركية	الفرعية	إلعداد	قوائم	بأعداد	الطالب	واملعلمين	املداومين	في	

هذه	املراكز	وأسمائهم،	ومن	ثم	رفعها	إلى	املديريات.

قبل	 ما	 التعليم	 على	 املشرفة	 الجهة	 وهي	 الحياة(،	 مدى	 )تعليم	 دائرة	 أعلنت	 الخطوة	 هذه	 بعد	
واملعلمين	 الطالب	 بنقل	 تق�شي	 التي	 الدمج	 من	خطة	 التالية	 الخطوة	 عن	 التربية	 وزارة	 في	 الجامعي	
السوريين	إلى	مدارس	حكومية	تركية	قريبة	من	أماكن	سكنهم،	يداومون	فيها	بعد	انتهاء	الدوام	الصباحي	

املخصص	لألتراك)22). 

و	ارتأت	الجهات	املختصة	التركية	أن	يكون	الدمج	على	مراحل	لتهيئة	املتغيرات	املالئمة	لنجاحه،	
وحشد	اإلمكانات	التي	تساعد	على	تحقيق	الهدف	منه،	وتقويم	الخطوات	األولى،	وتدارك	األخطاء.

)22)	أحمد	طالب	الناصر،	من	الفو�شى	إلى	الدمج،	مرجع	سابق.
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و	كان	الجدول	الزمني	لخطة	الدمج	وفق	اآلتي:

العام	الدرا�شي	)201	-	2017	دمج	كل	من	الصفين	األول	والخامس.. 1
العام	الدرا�شي	2017	-	2018	دمج	كل	من	الصفوف	الثاني	والسادس	والتاسع.. 2
العام	الدرا�شي	2018	–	2019	دمج	كل	من	الصفوف	الثالث	والرابع	والسابع	والعاشر.. 3
ُيعطى	. ) أن	 الثامن	والحادي	عشر،	على	 الصفين	 2020	دمج	كل	من	 	- 	2019 الدرا�شي	 العام	

طالب	الصف	الثاني	عشر	موقًتا	فرصة	لسنة	واحدة	يتقدمون	فيها	لالمتحان	باللغة	العربية،	
واملنهاج	السوري	املعدل،	وعلى	أن	يجري	تدريسهم	داخل	املدارس	التركية،	أو	في	مراكز	تعليم	

شعبية	إن	تعذرت	األولى،	من	معلمين	سوريين	تختارهم	مديريات	التربية	التركية)23). 

على	أن	تغلق	مراكز	التعليم	املوقتة	تدريجًيا	مع	تقدم	عملية	الدمج	التي	يفترض	أن	تنتهي	مع	نهاية	
العام	الدرا�شي	2019	-	2020،	لتصبح	بعدها	عملية	تعليم	الالجئين	السوريين	تركية	املنهج	والتعليم	

واإلشراف،	أي	من	ألفها	إلى	يائها.

2019	-2020،	التحق	عدد	قليل	من	 وهذا	ما	تحقق	بالفعل،	إذ	مع	بداية	العام	الدرا�شي	الحالي	
الطالب	بمراكز	التعليم	املوقتة	في	بعض	الواليات	فقط،	وللتعليم	الثانوي	حصًرا،	بينما	واليات	أخرى	

أنهت	ملف	مراكز	التعليم	املوقتة،	وأتمت	عملية	الدمج	كلًيا))2). 

اقع املعلمين السوريين في مرحلة الدمج و

	ال	بد	من	اإلشارة	إلى	أن	املعلمين	السوريين	املسجلين	لدى	وزارة	التربية	في	الحكومة	املوقتة،	
ً
		بداية

أو	الجهات	التربوية	التركية،	والعاملين	منهم	في	مراكز	التعليم	املوقتة،	والبالغ	عددهم	حوالى	)20000) 
معلم،	دعوا	إلى	إجراء	امتحان	معياري،	على	أن	يمنح	الناجحون	فيه	تصاريح	عمل	تمكنهم	من	العمل	
في	املراكز	التعليمية	املوقتة،	ريثما	يدمجون	تدريًجا،	على	أن	يلتحق	الناجحون	أيًضا	بدورات	تأهيل	

تربوية	متعددة،	وعليهم	اجتيازها	أيًضا	بنجاح	كشرٍط	رئيس	لقبول	التعاقد	معهم	أيًضا.		

و	هذا	ما	حصل	بالضبط،	إذ	تشير	األرقام	إلى	زيادة	عدد	املعلمين	الذين	حققوا	الشروط،	وجرى	

)23)	وزارة	التربية	والتعليم:	تقرير	حول	واقع	العملية	التعليمية	للسوريين	في	تركيا،	الحكومة	السورية	املؤقتة،	مرجع	سابق،	ص)	-	5.

.www.alquuds.co.uk	،2019	األول	1تشرين	العربي،	القدس	العربية«،	اللغة	يجيد	ال	تركيا	في	السوريين	األطفال	من	كامل	»جيل	2)((
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التعاقد	معهم	من	)9500(	معلم	عام	)201،	إلى	)12000(	معلم	وفق	تقرير	وزارة	التربية	في	الحكومة	
	إلى	)00)13(	معلم	مع	بداية	العام	الدرا�شي	2018	-	2019	-		

ً
املوقتة	عام	2017،	وصوال

و	بالعودة	إلى	خطة	الدمج	قررت	الجهات	املعنية	التركية	نقل	الكوادر	التعليمية	السورية	تدريجًيا	
التربوية،	 العملية	 في	 والتخصص	 التركية،	 اللغة	 إجادة	 أولوية	 وفق	 التركية،	 التعليم	 منظومة	 إلى	
واجتياز	الدورات	املشار	إليها	سابًقا،	لكن	كان	هناك	نقاط	استفهام	عن	الدور	غير	واضح	للمعلمين	
في	 ينتظرهم	 أو	مساعًدا	 أن	دوًرا	هامشًيا	 إلى	 التوقعات	 املقبلة،	وأشارت	 الدمج	 في	مرحلة	 السوريين	

أحسن	األحوال.

املوقتة،	 التعليم	 مراكز	 إلى	 تركي	 معلم	 	)5000( فرز	حوالى	 األولى	 سنتها	 في	 الدمج	 عملية	 رافق	 و	
إليها	 املشار	 الخطة	 لدمجهم	وفق	 تمهيًدا	 كلها،	 املراحل	 في	 السوريين	 للطالب	 التركية	 اللغة	 لتدريس	
التي	تبلغ	حوالى	)1000(	دوالر	لكٍل	منهم	شهرًيا	من	 سابًقا،	على	أن	يتقا�شى	هؤالء	املعلمون	رواتبهم	

منحة	مفوضية	االتحاد	األوروبي	املخصصة	لدعم	السوريين.

ليرٍة	تركية،	منحة	من	 	)900( ا	قدره	
ً
في	املرحلة	نفسها	يتقا�شى	مبلغ في	حين	كان	املعلم	السوري	

)اليونيسيف(	تعادل	تقريًبا	ثلث	راتب	املدرس	التركي،	ما	أثار	غضب	املعلمين	السوريين	لعدم	اإلنصاف	
والتمييز،	وعدم	تناسب	هذا	األجر	مع	زيادة	تكاليف	الحياة،	ال	سيما	بعد	انخفاض	قيمة	الليرة	التركية	

وزيادة	األسعار.

من	 السوريين	 للمعلمين	 املقدمة	 املنحة	 قيمة	 زادت	 أن	 بعد	 	
ً

قليال خف	 بالغضب	 الشعور	 لكن	
	ملطالبهم	املستمرة	بتحسين	أوضاع	حياتهم	التي	تزداد	سوًءا	نتيجة	

ً
)اليونيسيف(	مرات	عدة،	استجابة

األزمة	االقتصادية	التي	تمر	بها	تركيا،	إال	أن	هذه	الزيادة	التي	تدرجت	من	)900(	ليرة	عام	)201،	بداية	
	إلى	مبلغ	)2020) 

ً
التعاقد،	إلى	)1300(	ليرة	في	العام	الذي	يليه،	إلى	)03)1(	ليرة	في	العام	التالي،	وصوال

ليرة	في	عام	2018،	وهو	ما	يوازي	الحد	األدنى	من	األجور	في	تركيا،	

لهم	 األساسية	 االحتياجات	 تغطي	 وال	 املعلمون،	 يبذله	 الذي	 الكبير	 الجهد	 مستوى	 إلى	 ترتق	 لم	
وألسرهم،	لذا	فقد	بقيت	دون	الطموح)25). 

)25)	الناصر،	من	الفو�شى	إلى	الدمج.
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أما	أهم	الخيبات	التي	واجهها	املعلمون	السوريون	في	مرحلة	الدمج	فكانت	األدوار	املهينة	نوًعا	ما	
التي	كلفوا	بها	في	العملية	التعليمية	التي	تخلو	من	الندية	مع	نظرائهم	األتراك	في	الغالب،	وتبتعد	أيًضا	
أو	تربوية،	 تعليمية	 إلى	أعمال	غير	 أغلبهم	 ِرز	

ُ
ف إذ	 التي	أحبوها	ومارسوها	سنوات	طويلة،	 املهنة	 عن	

وسنشير	إلى	أهم	تلك	األعمال	التي	قاموا	بها،	أو	من	املتوقع	القيام	بها،	وهي	وفق	اآلتي:

تدريس	اللغة	العربية	واإلنكليزية	والقرآن	الكريم	في	املدارس	الحكومية	التركية.. 1
تدريس	اللغة	العربية	والتربية	اإلسالمية	في	مدارس	ومعاهد	األئمة	والخطباء.. 2
مساعد	معلم	صف	في	التعليم	العام.. 3
مترجم	بين	املعلمين	والطالب،	وبين	األهالي	واإلدارة،	وفي	اجتماعات	أولياء	األمور.. )
مدرس	أطفال	في	التعليم	املكثف	ملن	يتقن	اللغة	التركية.. 5
املساعدة	في	تسجيل	الطالب.. )
اإلشراف	على	الطالب	السوريين	بصفة	معلم	مناوب،	ومراقبتهم	ال	سيما	في	االستراحات	بين	. 7

الحصص	الدرسية.
املساعدة	في	إجراء	البحوث	امليدانية	للبحث	عن	األطفال	املتسربين	من	املدارس.	. 8
التنسيق	بين	أولياء	الطالب	وإدارة	املدرسة.. 9

تحديد	األطفال	الذين	هم	بحاجة	إلى	عناية	خاصة.. 10
تحديد	األطفال	املوهوبين،	سواًء	السوريين	منهم،	أو	الجنسيات	األخرى،	وتوجيههم	إلى	مراكز	. 11

خاصة	تعنى	بهم.
العمل	بصفة	مساعد	موجه	أو	مرشد	نف�شي،	لتحقيق	التوافق	داخل	املدرسة	بين	الطالب	. 12

السوريين،	وأقرانهم	من	غير	السوريين.
التأكد	من	استمرار	الطالب	في	املدرسة،	ومتابعة	أوضاعهم.. 13
التدريس	في	دورات	التقوية	في	حال	كان	هناك	ضرورة	الفتتاحها،	ال	سيما	في	اللغتين	التركية	. )1

والعربية،	واإلنكليزية	الحًقا.
مساعدة	اإلدارة	في	املهمات	األخرى	التي	توكلهم	بها))2).. 15

.node/57250 www.turkpress.co/	،2019	الثاني	كانون	27	برس،	ترك	تركيا؟«،	في	السوريين	املعلمين	مصير	هو	»ما	2)((
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أهم الصعوبات التي واجهها املعلمون في مرحلة الدمج

إن	اآلمال	الكبيرة	التي	كانت	معقودة	من	املعلمين	السوريين	على	أن	تكون	مرحلة	الدمج	هي	نهاية	
آالمهم،	ال	سيما	الوظيفية	منها،	قد	تبددت	مع	كثير	من	التحديات	التي	واجهتهم،	وما	تزال،	فاالنتقال	
هنا	ليس	من	مدرسة	إلى	أخرى،	إنما	من	بيئة	ثقافية	إلى	أخرى،	إذ	ال	تكفي	تهيئة	البنية	اللوجستية	
القرار	 إلى	 إضافة	 له،	 احتضان	شعبي	ومجتمعي	 إلى	 يحتاج	 النجاح	 فتثبيت	هذا	 األمر،	 لنجاح	هذا	

السيا�شي.

إن	تركيا	وفي	املستويات	كلها	فيها،	قدمت	نموذًجا	متقدًما	للتعاطف	مع	الشعب	السوري	واحتضان	
وتراجع	 األزمة،	 لكن	طول	 آالمهم،	 من	 للتخفيف	 تستطيع	 ما	 كل	 وتقديم	 أراضيها،	 في	 منه	 الالجئين	
االقتصاد	التركي،	واالستخدام	السيا�شي	لورقة	الالجئين	في	السنوات	األخيرة	الذي	تزامن	مع	تطبيق	
للطالب	واملعلمين	 الخطوة،	وخلق	صعوبات	جديدة	 في	نجاح	هذه	 ما	 نوعا	 أثر	سلًبا	 الدمج،	 مرحلة	

السوريين	على	حٍد	سواء.	

إلشعارهم	 كافًيا	 يكن	 لم	 الدمج	 مرحلة	 في	 السوريين	 للمعلمين	 املوقت	 الوظيفي	 االستقرار	 إن	 	
التحديات	 من	 كثير	 فيه	 مختلفة،	 ثقافة	 ذي	 جديد	 منهي	 مجتمع	 أمام	 أنفسهم	 وجدوا	 إذ	 باألمان،	
عليها،	 والتغلب	 مواجهتها	 إال	 أمامهم	 مجال	 ال	 التي	 واملوضوعي	 الذاتي	 بشقيها	 الجديدة	 والصعوبات	

	ثابًتا	في	األيام	والسنوات	املقبلة.
ً

حتى	يضمنوا	ألنفسهم	عمال

أما	أهم	الصعوبات	التي	واجهت	املعلمين	على	مدى	مرحلة	الدمج	يمكن	تلخيصها	بالنقاط	اآلتية:	

البلد	األم،	وتصديقها	من	الحكومة	السورية	. 1 بالحصول	على	شهاداتهم	من	 تتعلق	 صعوبات	
املوقتة،	ومن	ثم	معادلتها	بمديريات	التربية	التركية.

مّعوقات	اللغة	التي	شكلت	حاجًزا	حقيقًيا	أمام	الطالب	واملعلمين	في	الوقت	نفسه،	ال	سيما	. 2
في	بداية	رحلة	الدمج،	إذ	إن	حصول	املعلم	على	وثيقة	نجاح	في	تعلم	اللغة	التركية	ال	يقل	عن	

ا	أساسًيا	للتعاقد.
ً
مستوى	»أ2«	كان	شرط

املعلمين	. 3 اعتماد	 من	 التوقعات	 تخفض	 التركية	 الحكومة	 جعل	 التركية،	 اللغة	 إتقان	 عدم	
السوريين	بوصفهم	معلمين	أصالء،	مع	وجود	أسباب	أخرى	تتعلق	بضعف	املحتوى	والتدريب	
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لديهم)27).

	كثير	من	الدورات	التدريبية	كان	يدعى	إليها	فقط	املعلمون	املتمكنون	من	اللغة	التركية.

محدودية	التدريب	الذي	يحصل	عليه	املعلمون	السوريون	حول	املنهاج	الدرا�شي	التركي.. )
اهتزاز	الصورة	املثالية	للمعلم	السوري	عند	الطالب	في	املدارس	التركية،	مقارنة	باملعلم	التركي	. 5

بسبب	ضعف	املهارات	اللغوية	عند	عدد	كبير	من	املعلمين	السوريين.
ظاهرة	الفصل	الذاتي	الشائعة	بين	املعلمين	السوريين	وأقرانهم	األتراك	في	غرف	املدرسين،	. )

أعطى	مؤشًرا	أولًيا	على	التحديات	التي	تواجه	عملية	الدمج.
عدم	االحترام	من	بعض	املعلمين	األتراك	لزمالئهم	السوريين،	يعّوق	بطبيعة	األحوال	حدوث	. 7

تعاون	مثمر	بينهم.	
	باملرحلة	السابقة.	. 8

ً
ساعات	العمل	الطويلة	مقارنة

مع	. 9 السوريين	 الطالب	 دمج	 عند	 وضعتها	 التي	 بالخطة	 حرفًيا	 التركية	 الحكومة	 التزام	 عدم	
نظرائهم	األتراك،	في	ما	يخص	تدريسهم	ساعات	عدة	باللغة	العربية،	بسبب	رفض	عدد	من	
السوريين	 املعلمين	 من	 عدد	 على	 فوت	 ما	 االندماج،	 في	 تأثيره	 بحجة	 ذلك	 األتراك	 املديرين	

الحصول	على	فرصة	تعليمية	حقيقية،	ملادة	اللغة	العربية.
	الفجوة	الكبيرة	في	الرواتب	بين	املعلمين	السوريين	وأقرانهم	األتراك،	ما	عّده	بعضهم	امتهاًنا	01. 

إنسانًيا	من	خالل	استغالل	حاجتهم،	وأوضاعهم	القاسية.
السوريين،	. 11 لتعليم	 واملخصص	 الدولية،	 الجهات	 من	 املقدم	 املالي	 الدعم	 من	 جزء	 ذهاب	

رواتب	للمدرسين	األتراك	الذين	يعلمون	اللغة	التركية	في	مراكز	التعليم	املوقتة	خالل	سنوات	
الدمج،	ما	أثار	حفيظة	املعلمين	السوريين	لشعورهم	بالظلم،	والكيل	بمكيالين	من	املنظمات	
الدولية،	للفرق	الشاسع	بين	املنحة	التي	يحصلون	عليها،	ورواتب	أقرانهم	األتراك	في	املدارس	

نفسها.
الشعور	بالتهميش	أعطى	انطباًعا	سيًئا	عند	املعلمين	السوريين،	ال	سيما	قبل	رفع	قيمة	املنحة	. 12

املقدمة	من	)اليونيسيف(	إلى	الحد	األدنى	من	األجور	في	تركيا،	إذ	اشترطت	تلك	املنظمة	على	
خط	 تحت	 جعلهم	 ما	 آخر،	 عمل	 أي	 مزاولة	 عدم	 معهم،	 التعاقد	 عند	 السوريين	 املعلمين	

20	تشرين	 	،CARNEGIE	ENDOWMENT	FOR	INTERNATIONAL	PEACE	،تركيا	في	السوريين	الالجئين	تعليم	قدور،	كنانة	27)(

الثاني	2017،	

www.carnegieendowment.org.
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الفقر	سنوات	عدة.	
إن	عدم	تقبل	قسم	من	املجتمع	التركي	ملشروع	الدمج،	قد	ساهم	في	حدوث	بعض	اإلشكاالت	. 13

مع	الطالب	واملعلمين	في	مدارسهم،	العتقاد	عدد	من	األتراك	أن	الطالب	أو	املعلمين	السوريين	
يأخذون	مكان	آخرين	من	األتراك،	في	ظل	ارتفاع	نسبة	البطالة	عند	خريجي	الجامعات	من	

األتراك	من	ذوي	التخصصات	التعليمية)28). 

من خالل	ما	سبق	نرى	أن	مرحلة الدمج لم	تكن	طوق	نجاة	كما	حلم	بها	املعلمون	السوريون،	بل	
إلى	محض	 ُجّرِد	أكثرهم	من	شعورهم	كمعلمين،	عندما	تحولوا	 زادت	في	معاناتهم،	وبخاصة	بعد	أن	
عاشوه،  مؤلم	 واقع	 ظل	 في	 أكثرهم	 أربك	 ما	 السابق،	 عملهم	 إلى	 بصلة	 تمت	 ال	 أعمال	 في	 موظفين	

ومستقبل	مجهول	ينتظرهم.

العالقة بين املعلمين السوريين والهيئات املؤسسية والنقابية السورية في تركيا

من	املنطق	أن	نطرح	السؤال	املركب	اآلتي:	هل	كانت	هناك	هيئات	تربوية	حقيقية	سورية	منظمة	
عنى	بهموم	املعلمين	السوريين	ومعاناتهم،	وتسعى	بجدية	لحل	مشكالتهم	ومساعدتهم؟	وهل	

ُ
في	تركيا،	ت

قامت	بما	عليها	تجاههم؟

النية	 بين	 الفصل	 من	 بد	 ال	 الهيئات،	 الحديث	عن	هذه	 قبل	 وعادلة	 دقيقة	 اإلجابة	 تكون	 	حتى	
والصالحية	واإلمكانات،	إذ	لكل	منها	دور	يحدده	مدى	اعتراف	اآلخر	بها،	واإلمكانات	املوجودة	لديها،	
لذلك	سنرى	تفاوًتا	في	النقاط	السابقة	املشار	إليها	بين	الهيئات	الثالث	التي	سنتطرق	إليها	باختصار.

فعلًيا	. 1 هناك	حكومة	 تكن	 لم	 	201( عام	 قبل	 الئتالف:	 بمؤسسات  خاصة  تربوية  هيئات 
لالئتالف،	ومن	ثم	أشرف	على	ملف	تعليم	األطفال	السوريين	الالجئين	في	دول	الجوار	السوري	
ما	سمي	بالهيئة	الوطنية	للتربية	والتعليم	التابعة	لالئتالف،	وكان	لها	فروع	في	تلك	البلدان،	

ومن	ضمنها	تركية.
و	قد	أشرفت	هذه	الهيئة	على	املرحلة	األولى	)التعليم	في	املخيمات(	وبدايات	املرحلة	االنتقالية	

)28)	حسام	جبالوي،	املعلمون	السوريون	في	تركيا	تحت	خط	الفقر،	مرجع	سابق.
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حتى	نهاية	عام	2013،	وكان	دورها	محدود	جًدا،	لضعف	اإلمكانات	وعدم	اعتبار	امللف	التعليمي	
على	رأس	األولويات	امللحة	عند	االئتالف،	ومن	ثم	لم	تقدم	كثيًرا	للمعلمين،	بل	أظن	أن	مبادرات	
املعلمين	وعملهم	التطوعي	هو	من	قدم	لها	املساعدة	في	ظل	غياب	رؤية	واضحة	لديها	إلدارة	امللف	

التعليمي.
)201،	إذ	مع	 التربية	والتعليم	منذ	عام	 إلى	األفضل	مع	إحداث	وزارة	 ولم	يتغير	الحال	كثيًرا	
تأمين	 الوزارة	عاجزة	عن	 كبيرة،	وقفت	 الالجئين	بصورة	 أعداد	 وزيادة	 الخارجي،	 التمويل	 تراجع	
املتطلبات	وحل	املشكالت،	بل	في	أحيان	عدة	ساهمت	في	زيادة	املشكالت	بدل	حلها،	في	ظل	تحكم	
التعليم	 مراكز	 على	 اإلشراف	 قرار	 اتخاذ	 إلى	 بتركيا	 حدا	 ما	 التعليمة،	 العملية	 في	 أخرى	 جهات	
2015،	أي	باختصار	لم	يكن	لديها	حول	أو	قوة،	وإشرافها	 	- 	201( املوقتة	منذ	العام	الدرا�شي	
باملعلمين	 خاصة	 وبيانات	 قوائم	 وإعداد	 الدرا�شي،	 املنهاج	 إعداد	 على	 اإلشراف	 	 يتعدَّ لم	 شكلي	

السوريين	املوجودين	في	تركيا.		
سست	نقابة	للمعلمين	السوريين	في	تركيا،	على	. 2

ُ
النقابة السورية العامة للمعلمين: عام	)201	أ

أمل	أن	تكون	صوت	املعلم	السوري،	والجهة	املخولة	للدفاع	عن	حقوقه	املهنية	واإلنسانية،	
حدثت	فروع	لها	في	املدن	والواليات	التركية،	إال	أن	عدم	اعتراف	الجهات	

ُ
وانُتخب	نقيب	لها،	وأ

التربوية	الرسمية	التركية	بها،	أفقدها	مضمونها،	وأضحت	بال	فاعلية	حقيقة،	على	الرغم	من	
كثير	من	النشاط	الذي	أقامته	مع	جهات	أكاديمية	تركية،	لدعم	قضايا	املعلمين)29). 

مجلس التربويين السوريين:	كانت	هذه	الهيئة	حالة	مختلفة	عن	غيرها	من	الهيئات	املعنية	. 3
إنها	لم	تكن	صوًتا	للمعلمين	أو	الطالب	السوريين،	إنما	 بملف	تعليم	السوريين	في	تركيا،	إذ	
ا	عليهم،	ألن	الهدف	من	تأسيسها	في	العام	الدرا�شي	)201	-	2015	كان	مختلًفا،	

ً
كانت	سوط

فقد	بدأت	بمسمى	)مجلس	مديري	إسطنبول(،	قبل	أن	تأخذ	تسميتها	الالحقة.
و	كان	هدفها	توحيد	القرارات	الصادرة	بحق	املدارس	والعاملين	فيها	والطالب	وتعميمها،	أي	
إنها	منذ	البداية	عبرت	عن	مصالح	مالك	املدارس	ومديريها	بالدرجة	األولى،	وليس	مصالح	سواها	

من	مكونات	العملية	التعليمية)30).

حقوقهم	 عن	 يدافع	 حقيقي،	 سند	 لهم	 يكن	 لم	 السوريين	 املعلمين	 إن	 القول	 يمكن	 سبق	 مما	 	

)29)	الناصر،	التعليم	السوري	في	تركيا	بين	التخبط	والفساد.

)30)	املرجع	السابق	نفسه.
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املشروعة	في	العمل	التعليمي،	والحياة	الالئقة	بهم	إنسانًيا،	مع	األخذ	بالحسبان	األوضاع	القاهرة	التي	
فرضت	عليهم	مغادرة	بالدهم،	فقد	عاشوا	األلم	مضاعًفا،	ألم	الغربة	وألم	التهميش.

مستقبل املعلمين السوريين في تركيا  

مع	بداية	العام	الدرا�شي	املقبل،	على	األرجح	سيحدث	االنتهاء	من	عملية	الدمج،	ومن	ثم	ستصبح	
بعدها	 السوريون	طالًبا	ومعلمين	 ليبدأ	 بإيجابياتها	وسلبياتها،	 املوقتة	محض	ذكرى،	 التعليم	 مراكز	

رحلة	جديدة	جزء	منها	معلوم،	والجزء	اآلخر	غامض.

في	 أي	طفل	سوري	 تمكين	 الخطة	واضحة	وهي	 إن	 إذ	 السوريين،	 الطالب	 فما	هو	معلوم	يخص	
سن	املدرسة	من	االلتحاق	بمنظومة	التعليم	التركية،	باللغة	التركية،	و	الحد	من	التسرب،	وإعطاء	
مدة	 بالحسبان	 يأخذ	 برنامج	 خالل	 من	 التعليم،	 عملية	 إلى	 مجدًدا	 العودة	 في	 للمتسربين	 الفرصة	

االنقطاع،	وطريقة	الدمج.

أما	ما	هو	غامض	نوًعا	ما	فهو	مصير	املعلمين	السوريين	بعد	انتهاء	تعاقدهم	مع	وزارة	التربية	التركية	
عام	2022،	واملمولة	من	)اليونيسيف(،	في	ظل	تراجع	الدعم	املالي	الدولي	من	جهة،	والضغوط	الشعبية	
املمارسة	على	الحكومة	التركية،	إلعطاء	األولوية	في	التوظيف	للمواطنين	األتراك،	أي	باختصار	ليس	
التي	 تلك	 بوضوح	 واضحة،	 السوريين	 املعلمين	 مستقبل	 طريق	حول	 التركية	خريطة	 الحكومة	 لدى	

أعدتها	للطالب	السوريين.

؟	
ً

	في	ضوء	ما	سبق	ما	االحتماالت	التي	تنتظرهم	مستقبال

في	الواقع	هناك	احتماالت	عدة	يمكن	مناقشتها،	حول	مصير	املعلمين	السوريين	بعد	انتهاء	عقدهم	
مع	)اليونيسيف(	والجهات	التركية	املعنية	عام	2022:

االحتمال	األول	أن	تستمر	)اليونيسيف(،	أو	أي	منظمة	دولية	أخرى	في	تحمل	مسؤولية	دفع	. 1
أجور	املعلمين	السوريين،	لسنوات	أخرى	مع	ضغط	الحكومة	التركية	في	هذا	االتجاه.

وهذا	االحتمال	قد	ال	يكون	قوًيا،	بسبب	تراجع	عدد	من	الدول	املانحة	عن	تسديد	ما	التزمت	
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العالم	كله،	ووقف	دعم	 في	 به،	وعجز	املنظمات	الدولية	عن	سد	االحتياجات	املتزايدة	لالجئين	
املعلمين	السوريين	في	األردن	قد	يعطي	إشارة	سلبية	ملا	قد	يأتي)31). 

	بوزارة	التربية–	التي	قطعتها	. 2
ً
االحتمال	الثاني	هو	أن	تفي	الحكومة	التركية	بالتزاماتها	-متمثلة

للداعمين	الدوليين	)اليونيسيف	واالتحاد	األوروبي(	نحو	تأمين	تعليم	ذي	جودة	عالية	للطالب	
السوريين	في	تركيا،	إضافة	إلى	إعداد	املعلمين	السوريين	على	أكمل	وجه	لالنخراط	في	القوة	

العاملة	التعليمية	في	تركية)32).
واملرشحة	 تركية	 بها	 تمر	 التي	 االقتصادية	 األزمة	 بسبب	 أيًضا،	 يبدو	ضعيًفا	 االحتمال	 وهذا	
لالستمرار،	إضافة	إلى	املعضلة	التي	ستواجه	الحكومة	التركية	في	ظل	تنافس	املعلمين	السوريين	

واألتراك	على	الوظائف،	إذ	قد	يشكل	املعلمون	السوريون	عبًئا	على	الجهات	املعنية	التركية.	
املعلمين	. 3 من	 فقط	 للمتميزين	 فرصة	 التركية	 التربية	 وزارة	 تمنح	 أن	 هو	 الثالث	 االحتمال	

السوريين،	لالستمرار	في	العملية	التعليمية	بعقود	موقتة	أو	دائمة.
وهذا	أقوى	االحتماالت،	في	حال	تراجعت	املنظمات	الدولية	أو	توقفت	عن	تقديم	الدعم	لتعليم	
السوريين	في	تركيا،	وهنا	سيتضرر	بالدرجة	األولى	كل	من	لم	يتقن	اللغة	التركية	من	املعلمين،	ألن	

عملية	االستغناء	عنهم	هي	األقرب،	وبالتالي	معاناة	جديدة	بانتظار	عدد	منهم.
أو	).  تثبيت	 ُيترك	املعلمون	السوريون	لقدرهم،	من	دون	 الرابع	وهو	األسوأ،	أي	أن	 	االحتمال	

تمديد،	وتتخلى	عنهم	املنظمات	الدولية	ووزارة	التربية	التركية.
وهذا	احتمال	ضعيف،	لكن	ال	يمكن	إسقاطه،	ونتائجه	كارثية	على	املعلمين	السوريين،	ألنه	
سيضعهم	أمام	الخيارات	الصعبة	التي	أشرنا	إليها	سابًقا،	وهي	البحث	عن	فرصة	عمل	جديدة،	
في	الشمال	السوري	مستقرة	نوًعا	ما،	أو	 إلى	مناطق	 العودة	 أو	 التعليم،	 وغالًبا	من	خارج	حقل	

محاولة	الهجرة	إلى	أوروبا	بصورة	شرعية	أو	غير	شرعية.		

في	ضوء	ما	سبق،	إن	مستقبل	املعلمين	السوريين	في	تركيا	لن	يكون	وردًيا،	مع	غياب	الضمانات	
لذا	 ملفهم،	 مع	 املعنية	 التركية	 الجهات	 تعامل	 استراتيجية	 وضوح	 وعدم	 كلها،	 الجهات	 من	 حولهم	
يجب	من	اآلن	االستعداد	للمرحلة	املقبلة،	ودق	ناقوس	الخطر،	والضغط	على	املنظمات	الدولية	ذات	
،	سيدفعهم	

ً
عنهم	مستقبال التخلي	 التركية،	ألن	 الحكومة	 مع	 بالتعاون	 لهم	 دائم	 الشأن	إليجاد	حل	

.www،	25	تموز	،2018	AGENCG	ANADOLUليث	الجنيدي،	غياب	التمويل	يوقف	رواتب	املعلمين	السوريين	بمخيم	الزعتري،	 )31(

aa.com.tr 

)32)	كنانة	قدور،	تعليم	الالجئين	السوريين	في	تركيا،	مرجع	سابق.
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في	ظل	 البديل	 إيجاد	 التي	يعولونها،	مع	صعوبة	 إرباك	آالف	األسر	 في	 أيًضا	 إلى	املجهول،	وسيساهم	
املتغيرات	املتقلبة	التي	تعيشها	تركيا.

 خاتمة

	من	زمالئهم	
ً
على	الرغم	من	أن	مصير	املعلمين	السوريين	في	تركيا	–في	الوقت	الراهن–	أفضل	حاال

الالجئين	في	كٍل	من	لبنان	واألردن	والعراق،	من	حيث	استمرار	الدعم	الذي	يحصلون	عليه	من	املنظمات	
الدولية،	أو	املشاركة	-ولو	بصورة	غير	أصيلة-	في	منظومة	التعليم	التركية	خالل	مرحلة	الدمج،	إال	أن	

رحلتهم	كانت	معبدة	بكثير	من	الصعوبات	في	املراحل	كلها.

كانت	 معاناتهم	 أن	 إال	 الالجئين،	 من	 كغيرهم	 الجديدة	 الحياة	 وقسوة	 اللجوء،	 مرارة	 عانوا	 فقد	
التسع	السابقة،	ملنع	ضياع	 ،	إذ	إن	تضحياتهم	العظيمة	وعملهم	الدؤوب	خالل	السنوات	

ً
مضاعفة

-	لم	تلق	التقدير	املعنوي	
ً

جيل	من	األطفال	السوريين	-معقود	عليه	العزم	إلعادة	بناء	سورية	مستقبال
التعليمي	 بامللف	 املتنفذة	 الجهات	 وتحكم	 واالستغالل	 للتمييز	 	

ً
عرضة كانوا	 بل	 املناسب،	 واملادي	

بمصائرهم	تحت	ضغط	الحاجة	إلى	العمل.

في	األساس	 كانت	 التركية	 التربوية	 )اليونيسيف(	واملؤسسة	 كٍل	من	 أبرموها	مع	 التي	 العقود	 حتى	
مبنية	على	معايير	أخالقية،	أكثر	منها	معايير	علمية	وعملية،	وصيغة	التعاقد	تفصح	عن	طبيعتها	التي	
املعلمون	 من	خاللها	 يمنح	 تطوعية،	 هي	شبه	 األحوال	 أحسن	 في	 أو	 تطوعية،	 عقود	 أنها	 على	 تنص	
	في	نهاية	كل	شهر	-	وليس	راتًبا-	كانت	في	سنواتها	األولى	ال	تستطيع	أن	تنتشلهم	من	تحت	خط	

ً
مكافأة
الفقر.

2022،	ليست	ذات	طابع	توظيفي	رسمي،	وهي	غير	 ما	زالت	سارية	حتى	عام	 التي	 العقود	 و	هذه	
ملزمة	للطرف	التركي	بتثبيتهم،	أو	استمرارهم	بعد	ذلك	التاريخ،	ما	يعني	أن	معاناتهم	مستمرة	إلى	أجٍل	

غير	معروف،	وأن	مستقبلهم	معلق،	أو	مفتوح	على	االحتماالت	كلها.			
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مقترحات الدراسة

في	ضوء	التغيرات	التي	حدثت	على	طبيعة	أدوار	املعلمين	السوريين	في	العملية	التعليمية	في	تركيا،	
والصعوبات	التي	يعانونها،	وقلقهم	من	أي	مفاجآت	مستقبلية	تقترح	الدراسة	النقاط	اآلتية:

دعوة	الجهات	السياسية	املشرفة	على	ملف	الالجئين	السوريين	في	تركيا،	بالتنسيق	مع	الجانب	. 1
التركي	إلى	دعم	تشكيل	رابطة	أو	مجلس	أو	نقابة،	معترف	بها	من	وزارة	التربية	التركية،	تجمع	
مشكالتهم	 حل	 في	 وتساعدهم	 بشؤونهم،	 عنى	

ُ
ت كلهم،	 تركيا	 في	 العاملين	 السوريين	 املعلمين	

املهنية،	وتدافع	عنهم	أمام	املؤسسات	الرسمية.	
حث	الجانب	التركي	والجهات	الدولية	الداعمة	لدمج	السوريين	في	منظومة	التعليم	التركية	-من	. 2

خالل	الرابطة	أعاله،	واالئتالف	السيا�شي	املعارض	بوصفه	جهة	معنية	بالالجئين	السوريين-	
إلعادة	النظر	بصيغة	العقود	املوقعة،	لتصبح	قانونية	ودائمة	بعد	عام	2022،	ومتوازنة	من	
حيث	األجور،	مع	األخذ	بالحسبان	الشروط	التركية	التي	يتطلبها	تحويل	العقد	من	موقت	إلى	

دائم.	
حث	الجانب	التركي	على	االلتزام	بوعوده	ملنظمة	)اليونيسيف(	واالتحاد	األوروبي	في	ما	يخص	. 3

تعليم	السوريين	في	تركيا،	ال	سيما	في	جانب	إعداد	املعلمين	السوريين	على	أكمل	وجه	لالنخراط	
في	القوة	العاملة	التعليمية	في	تركية.

منح	فرصة	للمعلمين	السوريين	لترميم	النقص	لديهم	في	الكفايات	اللغوية	واملعرفية	واملهارية	. )
التي	تتطلبها	عملية	تعيينهم	معلمين	أصالء	بإشراف	أكاديمي	تركي،	ووفق	أسس	معيارية.

حث	الجانب	التركي	على	اإليفاء	بوعوده،	تجاه	تدريس	مادة	اللغة	العربية	في	املدارس	التركية	. 5
لغتهم	األم	من	جهة،	وإعطاء	 السوريين	مع	 يتيح	تواصل	الطالب	 ما	 ساعات	عدة	أسبوعًيا،	

فرصة	تعليمية	حقيقية	ومستمرة	آلالف	املعلمين	السورين.
	أن	يفتتح	في	كل	والية	عدد	من	مراكز	النشاط	الطالبية	للطالب	السوريين،	برعاية	تركية،	). 

ومعلمين	سوريين،	لتدريسهم	اللغة	العربية	في	العطل	األسبوعية	أو	الصيفية،	في	حال	لم	تِف	
الحكومة	بالتزاماتها	في	البند	السابق.	

تحسين	صورة	املعلم	السوري،	من	خالل	تسليط	الضوء	إعالمًيا	على	إنجازات	مهمة	لبعض	. 7
املعلمين	املتميزين،	وأيًضا	من	خالل	منح	املعلمين	السوريين	مزيًدا	من	الصالحيات	في	املستوى	

التعليمي	واإلداري	في	املدارس	التركية.
إبعاد	املعلمين	كما	غيرهم	من	الالجئين	السوريين	من	ميدان	التجاذبات	السياسية	في	تركيا	. 8
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التي	دفعوا	ثمنها	غالًيا	في	محطات	عدة.
،	منحهم	قروًضا	ميسرة،	ليبدؤوا	مشروًعا	. 9

ً
في	حال	التخلي	عن	خدمات	بعض	املعلمين	مستقبال

	.
ً

بديال
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