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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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تمهيد

واجهت تركيا مع اندالع الحرب األهلية في سورية عام 2011 أكبر عملية للهجرة في تاريخها. ومنذ ذلك 
املديرية  بيانات  وبحسب  أراضيها.  إلى  سوري  مواطن  مليون   3.6 حوالي  دخول  سّجلت  اليوم،  حتى  الحين 
العامة إلدارة الهجرة لعام 2018، فإن ما يقارب من 1.6 مليون من مجموع السكان السوريين املوجودين في 
تركيا هم من األطفال في السّن املدر�سي، ومن الشباب الذين هم في سن الدراسة الجامعية. وإن تنشئة هذه 
، ليكونوا أفراًدا مؤهلين، تشكل أهمية كبيرة، 

ً
 مميزة

ً
الكتلة التي يتزايد حجمها بشكل ال يمكن تجاهله تنشئة

أيًضا. ولهذا السبب، فقد هدفت  ليس من أجل مستقبل السوريين فحسب، بل من أجل مستقبل تركيا 
جريت حول تعليم األطفال السوريين املقيمين في 

ُ
هذه الدراسة إلى تحديد حالة عبر دراسة األبحاث التي أ

تركيا منذ عام 2011. وفي سياق هذا الغرض حاولنا رسم صورة عامة، من خالل جمع الدراسات األكاديمية 
األطفال  بتعليم  يتعلق  ما  في  املدني(  املجتمع  )منظمات  الحكومية  غير  املنظمات  أعدتها  التي  والتقارير 
السوريين املوجودين في بالدنا. وتناولنا املشكالت والصعوبات التي تواجه األطفال السوريون في أثناء العملية 
التعليمية، واملعدالت املنخفضة في االلتحاق املدر�سي، وحاجز اللغة، والنقص في الكوادر التربوية املؤهلة، 

ثم ناقشنا الحلول املحتملة لها. 

كلمات مفتاحية: هجرة - تعليم املهاجرين - األطفال السوريون - االلتحاق املدر�سي.

جامعة إينونو- مجلة كلية التربية- املجلد 21. العدد 1- 2020. الصفحات 313- 337 

DOI: 10.17679/inuefd.535845 .نوع املقالة: مقالة تجميعية .
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مدخل

يرغب الناس، عموًما، في العيش في أماكن يعتقدون فيها بأنهم قادرون على تلبية احتياجاتهم األساسية، 
مثل الغذاء واملأوى واألمن والتعليم، وفي األماكن التي ينعمون فيها بالطمأنينة واالستقرار في ظروف تحملهم 
على العيش بأفضل األشكال في املستقبل، لكن هذه الظروف قد ال تتوفر، كلًيا أو جزئًيا، ألسباب فردية أو 
 Ünal,2014; Sevinç, Davran ve Sevinç,( سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، من وقت آلخر
كانت  الدولية، سواء  الحدود  عبر قطع  أو  البالد  داخل  املكان  تغيير  سّمى عملية 

ُ
ت لذلك،  ونتيجة   .)2018

عّد حركة سكانية تحدث منذ تاريخ الوجود البشري، 
ُ
فردًية أم جماعًية، بالهجرة. وكانت ظاهرة الهجرة، التي ت

مصدًرا لعدد من التغييرات االجتماعية أيًضا.

املفاهيم  تعريف  املفيد  من  يكون  قد  واألفراد،  املجتمعات  على  الهجرة  آثار  مناقشة  في  الخوض  وقبل 
املهاجر  مفاهيم  استخدام  يتم  ما  فكثيًرا  الهجرة،  ظاهرة  مع  واستخدامها  الهجرة،  أدبيات  في  املوجودة 
تجاهل االختالفات بين هذه املفاهيم، إذ إن هذه 

ُ
والالجئ وطالب اللجوء، في أدبيات الهجرة بمعنى واحد، وت

ستخدم لوصف وتعريف األشخاص الذين هاجروا بطريقة ما، على اختالفها عن بعضها 
ُ
املفاهيم الثالثة ت

كل االختالف. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف معتمد للمهاجرين بشكل عام، في املنابر الدولية، فقد ُعّد 
الذين قاموا بتغيير أماكنهم في سياق مصالحهم الشخصية، من دون أي ضغط أو إكراه، مهاجرين. وفي هذا 
الذين  األشخاص  هم  فالالجئون  اللجوء،  وطالبي  الالجئين  مفهوم  عن  املهاجرين  مفهوم  يختلف  الصدد، 
ال يرغبون في العودة إلى البلد الذي يحملون جنسيته، ألسباب محقة، أو لم تسنح لهم الفرصة في ذلك، 
اعتقاًدا منهم بأنهم سيتعرضون للعنف أو الظلم واالضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو طبيعتهم، أو بسبب 
انتمائهم إلى جماعة معينة، أو بسبب اآلراء السياسية التي يتبنونها، وتم قبول طلبهم من البلد الذي تقدموا 
فيه بطلب اللجوء. أما اسم طالبي اللجوء فهو االسم املمنوح لألشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول 

على مركز الالجئ )Efe ve Ulusoy, 2013( ولم يتم قبول طلباتهم بعد. 

في  السوريين  للمواطنين  القانوني  بالوضع  األمر  يتعلق  عندما  املفهوم،  في  ا 
ً
وتخبط ا 

ً
ارتباك ثمة  أن  ونرى 

سورية  في  األهلية  الحرب  اندالع  بعد  تركيا،  إلى  هاجر  السوريين  من  كبيًرا  عدًدا  أن  املعروف  ومن  بلدنا، 
الدراسات  في  حتى  البالد،  في  املوجودين  السوريين  لوضع  مختلفة  عبارات  استخدام  وُيالحظ   ،2011 عام 
 Aras ve( األكاديمية التي تناولت هذا املوضوع، ففي حين نجد استخدام مصطلح الجئ في بعض الدراسات
Yasun, 2016; Özer, Komsuoğlu, ve Özde-Ateşok, 2016; Yavuz ve Mızrak, 2016(، يتم تعريفهم في 
دراسات أخرى على أنهم طالبو اللجوء )Seydi, 2014(. وعلى الرغم من تطابق وضع السوريين مع تعريفي 
اللجوء وطالبي اللجوء مًعا، فقد تم اتباع إجراءات خاصة مع املواطنين السوريين املوجودين في تركيا، أال 

وهي )وضع الحماية املؤقتة(. ومن املعتقد أن هذا السلوك الخاص سّبب حالة خلط في هذه املسألة.

الناشئة عن الحرب األهلية،  إلى تركيا مؤقًتا، لالبتعاد عن الظروف السلبية  البداية  في  لجأ السوريون 
ا«. لكن هذا الوضع 

ً
إضافة إلى أن املسؤولين حاولوا خلق بيئات مناسبة للسوريين الذين رأوا فيهم »ضيوف

الذي طال، على عكس ما كان متوقًعا، أظهر أن توصيفهم »كضيوف« لم يعد صحيًحا، وخصوًصا بالنظر 
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إلى العدد الكبير من السوريين الذين قدموا إلى تركيا، فالتعريفات القانونية لهؤالء األشخاص الذين هاجروا 
من سورية هي قضية مهمة جًدا، من حيث الحقوق الني سُتمنح لهم، والواجبات واملسؤوليات املتوقعة منهم، 
ولهذا السبب ُمنح هؤالء األشخاص وضًعا قانونًيا مختلًفا، عبر سن »الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة« 

.)Kaya ve Yılmaz Eren, 2015(

في سياق حركات الهجرة الجماعية القادمة إلى تركيا بغرض اللجوء، صدرت في عام 2012 التوجيهات 
من أجل قبول وإيواء مواطني الجمهورية العربية السورية وعديمي الجنسية املقيمين في الجمهورية العربية 
عام  في  الوضع،  فتحّول  التنفيذ،  حّيز  الدولية  والحماية  األجانب  قانون  دخل   ،2013 عام  وفي  السورية. 
 ،)Düzkaya, 2016( 2014، إلى وضع لجوء متكامل، من خالل تنظيم مركز الحماية املؤقتة في إطار القانون

.)Kaya ve Yılmaz Eren, 2015( ،)Yazıcı ve Düzkaya, 2017(

أّن السوريين قد اكتسبوا، بعد وضعهم تحت الحماية املؤقتة، في تشرين  إلى العملية  يتبين من النظر 
األول/ أكتوبر عام 2014، حقَّ االستفادة من خدمات التعليم والصحة واملساعدات االجتماعية. وتم ربط 
الفعاليات واألنشطة التربوية - التعليمية للسوريين بضوابط معينة، مع التعميم الخاص بخدمات تعليم 
السياسات  إنتاج  وأصبح   .)Nur Emin, 2016( نفسه  العام  في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  األجانب  وتدريب 
القائمة على افتراض عودة السوريين إلى ديارهم مصدًرا للتحديات والصعوبات، في مسألة إدماج السوريين 

.)Beltekin, 2016( في املنظومة التعليمية في املرحلة التي وصلنا إليها اليوم
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الهجرة والتعليم

أو  االجتماعي  والقبول  التصور  بسبب  )سواء  الغالب  في  تقع  سلبية  آثاًرا  املهاجرون  األشخاص  يواجه 
 .)Sevinç ve diğerleri., 2018( على األطفال والنساء أكثر من غيرهم )بسبب األوضاع االقتصادية والنفسية
والتعليم هو أحد أكثر املؤسسات تأثًرا بعملية الهجرة، والسبب الرئي�سي لهذا التأثير السلبي هو مشكلة اللغة، 
فاألطفال الذين يحاولون التواصل بلغة مختلفة عن لغتهم األم، يجدون صعوبات في املشاركة في الواجبات 
 Yaşar Ekici, 2015; Sayın, Aslan,( التعليمية، وفي إقامة العالقات االجتماعية والحفاظ عليها واستمراريتها
 Yaşar Ekici, 2015; Sayın ve( وقد يؤدي هذا الوضع إلى عزلة املهاجرين .)Uslanmaz ve Aslangiri, 2016
diğerleri, 2016( وإلى صعوبة تكّيفهم الثقافي وانخفاض تحصيلهم األكاديمي، وإلى اتخاذهم مواقف سلبية 
من املدرسة، وإلى عدم رؤية أنفسهم كشركاء في املنظمة املدرسية، وإلى النظر إليهم من قبل رفاقهم نظرة 
»اآلخر«، وهذا األمر يمّهد الطريق أمامهم للهروب من املدرسة وتركها وعدم الذهاب إليها من دون سبب أو 

عذر. 

 .)Yaşar Ekici, 2015(

لكن من ناحية أخرى، إن القول بأن الهجرة ترخي آثاًرا سلبية على التعليم دائًما، هو قول يجانب الصواب؛ 
فمن املعروف أن الحركات والتنقالت الطالبية التي تحدث في معرض تلقي التعليم العالي، أي الهجرة بهدف 
 Wurm( )في حال العودة(  بلد املهجر وبلد الهجرة  الفائدة لكّل من  في تقديم  التعليم، تساهم بشكل كبير 
الذين  اليهودية،  األصول  من  العلماء  من  للمهاجرين  كان  املثال،  سبيل  فعلى   ،)& Kohlenberger, 2018
فّروا من الظلم واالضطهاد النازيين، دوٌر وأثر كبير في عملية التقدم العلمي الذي حدث في تركيا في أعقاب 
املهاجرون  العلماء  الجامعية عام Namal, 2012; Sofracı, 2018( 1933(. فقد واصل هؤالء  اإلصالحات 
دراساتهم وأعمالهم في تركيا في عدد من املجاالت، من الطب إلى األدب، ومن الهندسة إلى الحقوق، فخطت 

 .)Namal, 2012; Sofracı, 2018( جمهورية تركيا بفضلهم خطوات كبيرة في طريق التحديث

عند التمعن في العالقة بين ظاهرة الهجرة والتعليم في تركيا، ُيالحظ أن تركيا تعيش اليوم واحدة من 
أكبر حركات الهجرة في تاريخها )Özer, Özde-Ateşok ve Komsuoğlu, 2016(. فبعد وصول الدفعة األولى 
املؤلفة من 250 شخًصا من املهاجرين إلى تركيا في 29 نيسان/ أبريل عام Seydi, 2014( 2011(، بلغ اليوم 
اتبعتها  التي  الباب املفتوح  البالد مستفيدين من سياسة  الذين دخلوا  عدد املواطنين السوريين املسجلين 
تركيا، حوالي 3.6 مليون مواطن سوري. وبحسب بيانات املديرية العامة إلدارة الهجرة )GİGM( وفق تاريخ 
27 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2019، تم تسجيل 3.644.342 مواطًنا سورًيا يعيشون في بالدنا تحت الحماية 

املؤقتة. )الشكل رقم: 1(.
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الشكل رقم )1( يوضح عدد السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة بحسب السنوات 

)املديرية العامة إلدارة الهجرة 2019(

تركيا  في  املشمولين  السوريين  للمهاجرين  الديموغرافية  الخصائص  تبين  التي  املعطيات  في  وبالتدقيق 
بالحماية املؤقتة، نجد أن األطفال ممن هم في سن الدراسة والشباب الذين هم في سن الدراسة الجامعية 
يشكلون ما نسبته 47 % تقريًبا من إجمالي السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون مواطن سوري من املوجودين 
التي  الفئة  لهذه  التعليمية  باالحتياجات  املتعلقة  اإلجراءات  مناقشة  وسيتّم   .)1 رقم:  )الجدول  تركيا.  في 
تمتد من مرحلة ما قبل املدرسة إلى مرحلة التعليم العالي، وتناول املشكالت والصعوبات التي تعترضهم في 
هذه العملية، واالقتراحات املحتملة لهذه املشكالت في األقسام الالحقة من هذه الدراسة. وألجل فهم هذه 

العملية بشكل أفضل، يجب تلخيص املرحلة التي تلت نشوء األزمة السورية.

الجدول رقم )1( يوضح توزع السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة بحسب العمر والجنس

)املديرية العامة إلدارة الهجرة 2019(
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الدراسات )األبحاث( املتعلقة بتعليم األطفال السوريين املوجودين في بالدنا

ُيالحظ في األبحاث املتعلقة بتعليم األطفال السوريين القادمين إلى بالدنا، إمكانية الدراسة والتحقق من 
 Özer ve diğerleri 2016; Seydi,( العملية خالل مرحلتين مختلفتين  في هذه  التي تم تنفيذها  اإلجراءات 
تركزت  تركيا، حتى عام 2013،  إلى  السوريون  للجوء  األول  العام  املرحلة من عام 2011، وهو  في   .)2014
إلى  السوريين  املواطنين  عودة  توقع  ومن  املؤقت،  الوضع  فرضية  من  ا 

ً
انطالق مؤقتة  حلول  على  األعمال 

ديارهم بعد انتهاء أعمال العنف في البالد، فكانت الخطوات املتخذة في هذه املرحلة موجهة أكثر إلى دعم 
 من فكرة إدماجهم في 

ً
األطفال السوريين ملواصلة تعليمهم من حيث توقفوا، عند العودة إلى بالدهم، بدال

في املخيمات من أجل تزويد  التعليم املؤقت  التركي، إذ تم في سياق هذا الغرض فتح مراكز  التعليم  نظام 
األطفال السوريين بالتعليم بلغتهم األم، وبما يتناسب ومناهج التعليم التركية. وكان ما أدلى به عمر جليك، 
وزير التربية والتعليم الوطني في املرحلة تلك، من تصريحات بتاريخ 31 تموز/ يوليو عام 2012، مهًما جًدا 
العربية  باللغة  واملقررات  الدروس  إعطاء  »سيتم  قال:  إذ  املرحلة،  هذه  في  التعليم  سياسة  تلخيص  لجهة 
وفًقا ملناهجنا، ومع عدم إهمال تعليم األطفال هناك، فإننا نسعى للقيام بذلك من خالل أسلوب يتجاوز 
بع فيها مناهج الدول األخرى واملدارس 

ّ
ت

ُ
حتى املوقف من تعزيز بقاء العائالت في تركيا، كمراقبة األماكن التي ت

 Dünya ،2012( .»التي تفتحها السفارات داخل أبنيتها، وفوق ذلك، فإننا نراقب مناهجنا في جميع املدارس
.)Bülteni

مع اشتداد حدة االشتباكات في سورية يوًما بعد يوم، زالت فرضية عودة املواطنين السوريين إلى بالدهم، 
فارتفع عدد السكان السوريين الذين يعيشون خارج املخيمات بشكل سريع ومضطرد تزامًنا مع ازدياد عدد 
املخيمات والنمو السكاني فيها في هذه املرحلة، وقد أدت هذه الزيادة في عدد السكان إلى الحاجة إلى توفير 
خدمات للسوريين الذين يعيشون في املدن، كالتعليم والصحة. وقد وصف )سيدي 2014( هذه الفترة بأنها 
نقطة تحول في نهج تركيا وسياستها تجاه السوريين، وأنها املرحلة التي بدأت فيها السياسة التركية باالبتعاد 

عن الحلول قصيرة األجل، لتأخذ حالة أكثر شمولية وأكثر منهجية. 

حصل السوريون على الوضع القانوني في بلدنا في أيار/ مايو من عام 2014 باعتماد القانون ذي الرقم 
في بالدنا بموجب هذا  السوريين املوجودين  املهاجرين  الدولية. وتم منح  باألجانب والحماية  املتعلق   6458
القانون وضًعا خاًصا هو وضع الحماية املؤقتة. وبموجب املادة 89 من القانون ذي الصلة، اكتسب األفراد 
الذين يتمتعون بهذا املركز، هم وأفراد أسرهم، حق الوصول إلى خدمات التعليم االبتدائي والثانوي. وفي 
التآريخ نفسها، أصدرت وزارة التربية والتعليم الوطني تعميًما حول »خدمات تعليم وتدريب األجانب« وأجرت 
في نطاق القانون رقم 6458 بعض الترتيبات الخاصة بتعليم األطفال في بالدنا، إذ إن هذا التعميم اعترف 
التركية عبر بطاقة تعريف األجنبي.  بالتسجيل في املدارس  بحق الطالب الذين ال يملكون تصاريح إقامة، 
ترسيخ وجود  أجل  االعتماد من  إلى ضمان  التعميم  الوطني من خالل هذا  والتعليم  التربية  وزارة  وهدفت 
التعليم  مراكز  بفتح  قرار  اتخاد  إلى  ذلك  وراء  من  هدفت  كما  قانونية،  أسس  على  املؤقتة  التعليم  مراكز 
املؤقتة متبوعة بمديريات التربية في الواليات واألقضية، بعد الحصول على تصريح من الوالية في األحوال 
ضمان  أجل  من  وذلك  الوزارة،  من  املقررة  الدروس  وجداول  ببرامج  االلتزام  شريطة  ذلك،  تستوجب  التي 
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الوحدة في التطبيق، وعدم فقدان الطالب لسنة دراسية في حال رغبتهم في العودة إلى بالدهم، أو رغبتهم في 
االلتحاق ومواصلة تعليمهم في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الوطني. 

كان  فبينما  السوريين،  الطالب  تعليم  في  ثنائية ومزدوجة  العملية هيكلية  أثناء  من جانب آخر، ظهرت 
أطفال املخيمات يتلقون تعليمهم في مراكز التعليم املفتوحة لهم، لم يتمكن من الوصول إلى املدرسة أغلب 
التعليم  التابعة لوزارة  في املدارس  إلى املدن، واستطاع قسم منهم التسجيل  التي هاجرت  العائالت  أطفال 
الوطني. لكن وزارة التربية والتعليم الوطني، بعد أن أدركت وجود هذه االزدواجية، بدأت باتخاذ الخطوات 

األولى باتجاه تسيير النشاط التعليمي، الخاصة بالطالب السوريين، عبر مصدر واحد.

كان الهدف البعيد لوزارة التربية والتعليم الوطني، في العملية التي بدأت باالعتماد على مراكز التعليم 
املؤقتة، يتوضح باتجاه دمج الطالب السوريين الذين يتلقون تعليمهم في هذه املراكز في نظام التعليم التركي. 
عام  سبتمبر  أيلول/  من   6 بتاريخ  ُعقد  اجتماع  في  ديميرجي،  أرجان  التربية  وزير  مستشار  نائب  أعلن  فيما 
2016، أن مراكز التعليم املؤقتة ستكون قد أدت رسالتها في غضون ثالث سنوات، وذكر ديميرجي أن الهدف 
خالل هذه املدة هو إكساب الطالب السوريين الكفاءات املتعلقة بمستويات اللغة التركية وقواعدها الالزمة 

.)MEB, 2016( إلدماجهم في نظام التعليم

الجدول رقم )2( يظهر عدد الطالب السوريين الذين تم تأمين التحاقهم في املدارس بحسب األعوام 
الدراسية

)وزارة التربية والتعليم الوطني 2019(

ووفًقا للبيانات التي نشرتها وزارة التربية والتعليم الوطني، في تموز/ يوليو عام 2019، فقد ارتفع معّدل 
التقرير ذاته أن نسبة الطالب املداومين  في  بّين 

َ
وت إلى 63.23 %،  بين الطالب السوريين  االلتحاق املدر�سي 

في مراكز التعليم املؤقتة، التي كانت قد وصلت في العام الدرا�سي 2014 - 2015 إلى 82.61 %، بلغت هذه 
36.69 % في العام الدرا�سي 2017 - 2018، وانخفضت في العام الدرا�سي 2018- 2019 إلى 3.69 % فقط. 
وُيالحظ عند تقييم هذه األرقام، في سياق سياسة وزارة التربية والتعليم الوطنية إلدماج الطالب السوريين 
في  الذين يدرسون  الطالب  نقل  املدر�سي، واكتمال عملية  ارتفاع معدل االلتحاق  التركي،  التعليم  في نظام 
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أنه، على  )الجدول رقم: 2(. غير  التربية والتعليم تقريًبا،  التابعة لوزارة  إلى املدارس  التعليم املؤقتة  مراكز 
مدى السنوات الست املاضية، انتقل إلى مرحلة البلوغ -أثناء وجودهم في بالدنا- مئات اآلالف من األطفال 
املحدثة  البيانات  أظهرت  وقد  الطفولة،  مرحلة  في  املدرسة  إلى  الوصول  من  يتمكنوا  لم  الذين  السوريين 
التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الوطني عام 2019 عدم زوال هذا الوضع السلبي بعد. وعند األخذ بعين 
الحسبان موضوع ابتعاد الشباب الذين لم يتمكنوا من االلتحاق باملدرسة عن املجتمع وتطرفهم وانعزالهم 
للشباب  بالنسبة  ليس  برى، 

ُ
ك أهمية  القريب  في املستقبل  الوضع سيحمل  أن هذا  في )غيتوهات(، سنجد 

السوري فحسب، بل بالنسبة ملستقبل بالدنا أيًضا. )Taştan ve Çelik, 2017(. وبناًء على ذلك، فقد هدفنا 
في نطاق هذه الدراسة إلى رسم صورة عامة تكشف املشكالت والصعوبات التي تواجه عملية تعليم األطفال 

السوريين.
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املنهج 

هذا البحث هو عبارة عن مراجعة أدبية، تهدف إلى كشف وإظهار املشكالت التي يجب تجاوزها والتغلب 
عليها في كل ما يتعلق بتعليم األطفال السوريين في بالدنا، من خالل عملية مسح لألبحاث والدراسات التي 
تناولت هذه العملية. وقد ُجمعت ألجل هذه الغاية األبحاث التي أجرتها املنظمات األكاديمية واملنظمات غير 
الحكومية، املنشورة بين أعوام 2011 - 2019. ومن أجل الوصول إلى البحوث األكاديمية، تم إجراء عمليات 
السوريين«  »األطفال  مثل  مفتاحية  كلمات  باستخدام  لجوجل،  األكاديمي  البحث  محركات  على  البحث 
 ،)tr dizin( Ulakbim و«تعليم الالجئين« و«الالجئين السوريين« و«الطالب السوريين«، عبر قاعدة بيانات
التعليم فقط، ولهذا السبب لم تضّمن األبحاث من التخصصات  واقتصرت عمليات البحث على مسألة 
تّمت  التي  املقاالت  اختيار  تّم  ذلك،  إلى  إضافة  املسح.  هذا  في  السوريين،  الالجئين  تناولت  التي  املختلفة 
مراجعتها في نطاق الدراسة، من بين الدراسات الوصفية التي بحثت في املشكالت التي تواجه تعليم األطفال 
السوريين، وتم استبعاد األبحاث التجريبية التي شملت الطالب السوريين، ودراسات الفرز وتحليل الخطاب 
التي تتناول املتغيرات العاطفية، كموقف املدّرس أو املرشح للتدريس أو تصوراته عن الالجئين السوريين، 

لعدم انسجامها مع غرض الدراسة.
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النتائج

جريت حول قضية الحياة التعليمية لألطفال الذين هاجروا من 
ُ
عند مراجعة الدراسات واألبحاث التي أ

سورية إلى بالدنا، ليس من الخطأ القول إن أهم املخرجات املستهدفة من هذه الدراسات هو ضمان مواصلة 
األطفال ممن هم في سن املدرسة، حياتهم التعليمية. وعلى الرغم من تغّير السياسات املتعلقة بتعليم هذه 
الفئة، خالل املدة املمتدة من عام 2011 الذي اندلعت فيه الحرب في سورية إلى هذا اليوم، تم اتخاذ عدد 
من الخطوات لضمان وصول األطفال السوريين، الذين يعيشون داخل املخيمات أو خارجها، إلى املدرسة 
بشكل من األشكال. لكن عند التدقيق في نسب االلتحاق املدر�سي في نهاية العام الدرا�سي 2018 – 2019؛ 
يتبين التحاق 63 % فقط من إجمالي من هم في سن الوصول املدر�سي. على الرغم من أن هذه الزيادة في معدل 
عّد تطوًرا إيجابًيا، إمكانية الوصول إلى املدرسة ال تحمل بالضرورة معنى نجاح هؤالء األطفال في 

ُ
االلتحاق ت

منظومة التعليم التركية، فمن املهم جًدا في هذه العملية التي بدأت مع ارتفاع معدالت االلتحاق باملدرسة، 
الوصول أيًضا إلى اإلمكانات التي تساعد في تلقي األطفال تعليًما نوعًيا. لذلك، سيتم في هذا القسم، تحت 
املؤهل،  التربوي  الكادر  في  والنقص  اللغة،  وحواجز  املدر�سي،  االلتحاق  دون  تحول  التي  العقبات  عناوين 
الحلول  ومناقشة  التعليمية،  العملية  أثناء  السوريون  األطفال  يواجهها  التي  والصعوبات  املشكالت  تناوُل 

املحتملة لهذه املشكالت.

العقبات التي تحول دون االلتحاق باملدرسة   	

قامت منظمات غير حكومية بالبحث في العقبات التي تحول دون وصول األطفال السوريين، ممن هم 
في السن الدرا�سي، إلى املدارس، حيث تّم إعداد كثير من التقارير حول هذا املوضوع. ويتبين من مراجعة 
ومعاينة هذه التقارير التي أعدتها مؤسسات مختلفة، أن األسباب التي تمنع األطفال السوريين من الوصول 
الالجئين  ودعم  والتكافل  التضامن  لجمعية  تقرير  في  املثال،  سبيل  فعلى  ومتقاربة،  متشابهة  املدرسة  إلى 
شر في عام 2017، تبين أن العقبات التي تحول دون التحاق األطفال املهاجرين 

ُ
وطالبي اللجوء )MSYD(، ن

الذين يعيشون في أنقرة، باملدارس، تندرج بالترتيب تحت أسباب اقتصادية )عمالة األطفال(، وتحت أسباب 
تتعلق بردات الفعل على التعليم املختلط، واملشكالت األمنية )التنمر والتمييز(، ونقص الوعي لدى العائالت 
العقبات  كانت   ،2016 عام  في  )سيتا(  مؤسسة  أعدته  الذي  التقرير  في  وباملثل،   .)MSYD, 2017( واألسر 
إلى  الوصول  املختلط، ومن صعوبة  التعليم  الفعل على  رد  تأتي من  املدرسة  إلى  الوصول  تحول دون  التي 
عن  البيانات  في  النقص  إن  السوريين.  عن  البيانات  نقص  ومن  املخيمات،  خارج  املؤقتة  التعليم  مراكز 
السوريين الذين يعيشون خارج املخيمات ُيعّد أكبر عقبة أمام تخطيط وتنفيذ الخدمات التي سيتم تقديمها 
عّد بعد بحث ميداني أجرته املؤسسة نفسها في عام 2017، تم رصد 

ُ
لهم )Nur Emin, 2016(. وفي تقرير أ

أسباب مماثلة تمنع من الوصول إلى املدرسة، وربط التقرير األسباب التي تعترض التحاق األطفال السوريين 
يكون  أن  أو  الحرب،  في  أبويه  أحد  الطفل قد خسر  يكون  )كأن  الوالدين فقط  أحد من  بوجود  باملدارس 
أحد األبوين ما يزال موجوًدا في سورية(، وبعدم االكتفاء االقتصادي، وخصوًصا الضائقة االقتصادية التي 
تدفع األطفال إلى العمل في سن مبكرة بسبب األبوة الوحيدة، وبعدم توجيه األسر وإرشادهم بالقدر الكافي، 
وباملوقف من التعليم املختلط، وأخيًرا بحركة التنقل الكبيرة التي يقوم بها املهاجرون السوريون وهجرتهم 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13

إلى املدن الرئيسية داخل البالد. 

)Coşkun ve diğerleri, 2017(. أما التقرير األخير حول هذا املوضوع، فهو الذي نشره اتحاد املعلمين 
اقتصادية، ونقص  العمل ألسباب  إلى  األطفال  إن اضطرار  التقرير:  في  )Eğitim-Bir-Sen(. جاء  والتربويين 
الكفاءة اللغوية، والقلق الذي ينتاب أولياء االمور من ابتعاد أبنائهم عن اللغة العربية، واملوقف من التعليم 
املختلط، وصعوبة الوصول إلى مراكز التعليم املؤقتة، ومواقف الالمباالة وعدم االهتمام الذي يظهره أولياء 
التي  اإلجراءات  حول  الالزمة  املعلومات  توفر  وعدم  السوريين،  ضد  األتراك  واملدرسون  واإلداريون  األمور 
يجب اتباعها للوصول إلى املدارس، وعدم الرغبة في املدرسة بسبب ضبابية الوضع الذي يشعر به الطالب 
السوريون حول مستقبلهم، هي العقبات الرئيسية التي تحول دون االلتحاق املدر�سي، كما أن عدم خضوع 
الطالب السوريين عند التسجيل في التعليم الثانوي إلى امتحان TEOG )نظام االنتقال من مرحلة التعليم 
االبتدائي إلى مرحلة التعليم املتوسط( كان أحد األسباب الرئيسية التي حالت دون التحاق األطفال باملدارس 

 .)Taştan ve Çelik, 2017(

دون  تحول  التي  األسباب  أن  املوضوع،  هذا  تناولت  التي  األكاديمية  األبحاث  إلى  بالنظر  املالحظ،  ومن 
غير  املنظمات  تقارير  في  وردت  التي  والعقبات  األسباب  مع  تتشابه  باملدارس  السوريين  األطفال  التحاق 
 Beltekin فأعرب   .)Beltekin, 2016; Levent ve Çayak, 2017( املدني(.  املجتمع  )منظمات  الحكومية 
)2016(، في بحث أجراه بغرض تحديد مستوى تركيا في تلبية تعليم الالجئين، عن أن الصعوبات والعقبات 
التي تعترض اندماج الالجئين السوريين في منظومة التعليم التركية تكمن في نقص السياسات املتعلقة بذلك. 
ظر إليهم على 

ُ
وأضاف Beltekin )2016( أنه تم تفضيل تقديم الخدمة التعليمية لالجئين السوريين الذين ن

أنهم طالب ضيوف، أكثر من السعي لدمجهم في منظومة التعليم، وهذا األمر أعاق الوصول إلى املدرسة، 
والحصول على تعليم نوعي. وفًقا لـ Beltekin )2016(، إن عدم كفاية األبنية املدرسية، وعدم اتخاذ التدابير 
الالزمة لحماية املجموعات املعرضة للخطر، وكثرة الوثائق املطلوبة من أجل التسجيل، كانت عقبات أمام 
االلتحاق املدر�سي. لكن وزارة التربية والتعليم الوطنية اعترفت بعد إجراء Beltekin بحثه في عام 2014، في 
تعميم لها في عام 2014، بحق الطالب الذين ال يملكون تصاريح إقامة بالتسجيل في املدارس التركية بموجب 
االلتحاق  معدالت  زيادة  في  ساهم  الذي  هو  الوضع  هذا  أن  املعتقد  ومن  األجنبي.  تعريف  ]وثيقة[  بطاقة 
املدر�سي. وفي بحث مماثل أجراه كل من ليفينت وجاياك عام 2017، أفاد مديرو املدارس أنهم امتنعوا عن 
نتيجة  األجنبية،  الهوية  لوثيقة  الطالب  امتالك بعض  بسبب عدم  املدرسة،  في  الطالب  كثير من  تسجيل 

الخلل الذي اعترى منظومة بيانات الطالب األجانب، الذي اسُتخدم في إجراءات قيد الطالب السوريين. 

وأخيًرا، سلط Taştan وÇelik )2017( الضوء على وجود سببين نفسيين اجتماعيين يمنعان من الوصول 
إلى املدرسة، السبب األول هو حالة الغموض )الحالة املؤقتة( الذي يشعر به السوريون تجاه مستقبلهم، 
وهو الذي مهد إلى عدم تطويرهم لروح االنتماء إلى تركيا، وعدم التخطيط للمستقبل، وخلق لديهم شعوًرا 
بعدم الرغبة في االلتحاق املدر�سي، أما السبب الثاني فهو املوقف السلبي الذي اتخذه جزء مهم من املجتمع 
التركي تجاه السوريين، وتعقيد اإلجراءات قبل وأثناء وبعد تسجيل األطفال السوريين في املدارس من قبل 
األطفال  من  كثير  تسجيل  عدم  في  السبب  كان  األمر  وهذا  املوقف،  هذا  من  ا 

ً
انطالق واملعلمين،  اإلداريين 

السوريين في املدرسة. وقد تضمن التقرير أن أكثر الذرائع التي تم الدفع بها في عدم تسجيل األطفال السوريين 
في املدارس، هو عدم وجود أماكن كافية في املدارس لهم. 
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حاجز اللغة   	

إن كون اللغة العربية واللغة التركية لغتين تختلفان عن بعضهما، يجعل من الصعب جًدا على األطفال 
السوريين التكيف مع التعليم باللغة التركية. ففي تقارير ملنظمات غير حكومية بحثت في الصعوبات التي 
 Coşkun ve diğerleri, 2017; MSYD, 2017; Nur Emin, 2016; Taştan ve( يواجهها األطفال السوريون
جريت مع معلمين تولوا مهمات في تعليم الطالب السوريين، تمت اإلشارة إلى 

ُ
Çelik, 2017(، وفي دراسات أ

وجود مثل هذه املشكلة التي يمكن أن نسميها حاجًزا لغوًيا.

 Aykırı, 2017; Doğan ve Ateş, 2018; Eren, 2019; Kiremit, Akpınar ve Tüfekci Akcan, 2018;(
 Kuzu Jafari, Tonga ve Kışla, 2018; Leven ve Çayak, 2017; Moralı, 2018; Sevilay, Kanat Özlem

)ve Demet, 2018; Taşkın ve Erdemli, 2018; Usta, Arıkan, Şahin ve Çetin, 2018

في  السوريين  اندماج األطفال  )دعم   PICTES في نطاق مشروع تّم  املشكلة،  التغلب على هذه  ومن أجل 
منظومة التعليم التركية( تنفيذ عدد من الدراسات والنشاطات، كإقامة دورات تعليم اللغة التركية في مراكز 
التعليم املؤقتة، وإعداد الكتب املدرسية واملناهج لتدريس اللغة التركية، وتطوير أدوات قياس مهارات اللغة 
التركية )MEB, 2017(. ومع ذلك، لم تستطع هذه الدراسات القضاء تماًما على مشكلة اللغة، ألن عدم اإلملام 
 .)Taştan ve Çelik, 2017( بالتركية ما يزال يشكل عائًقا خطيًرا أمام وصول األطفال السوريين إلى املدرسة
وقام Büyükikiz وÇangal في دراستهما لعام )2016( بتقييم الفعاليات التي تم تنفيذها في نطاق »مشروع 
تدريس اللغة التركية للطالب السوريين« الذي بدأ في 25 آذار/ مارس عام 2013، واستمر حتى 3 حزيران/ 
يونيو عام 2016. وقد أظهرت الدراسة أن ثلث الطالب فقط من املسجلين في الدورة قد أكملوها، على الرغم 
من أن الهدف من املشروع كان تعليم الطالب السوريين املستوى C1 من اللغة التركية. وأرجع Büyükikiz و

Çangal )2016( هذا املوقف إلى سبب احتمال زواج الطالبات وإنجابهن لألطفال، وبحث الطالب الذكور 
عن عمل لتأمين املعيشة، وهذه النتيجة تظهر توازًيا مع العقبات التي تحول دون االلتحاق باملدرسة.

1.2. أسباب عدم تجاوز حاجز اللغة

جريت عن وجود مشكلة في حاجز اللغة، بوصفها مشكلة يجب التغلب 
ُ
كشفت املراجعة األدبية التي أ

عليها وعلى األسباب التي تقف وراء عدم القدرة على تخطيها. لن يكون من الخطأ القول إن أول تلك األسباب 
هو مجيء القرار حول تعليم األطفال السوريين اللغة التركية متأخًرا. وكما أسلفنا، فقد بدأ تعليم األطفال 
السوريين في مراكز التعليم املؤقتة باعتماد اللغة العربية لغة تعليم لهم. ومع االستغناء عن هذا التوجه الذي 
كان نتاج فرضية عودة السوريين إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب، ومع اتخاذ خطوات مهمة إلدماج األطفال في 
منظومة التعليم التركية؛ ُرفع عدد الحصص الدرسية لتعليم اللغة التركية في مراكز التعليم املؤقتة من 5 
ساعات في األسبوع إلى 15 ساعة أسبوعًيا، في العام الدرا�سي 2016 - 2017. إن العملية التي يمكن أن نطلق 
عليها تسمية »الوقت الضائع بين املرحلتين« هي أحد أسباب عدم تمكن األطفال السوريين من الوصول إلى 
ّرر إغالق مراكز التعليم املؤقتة، ومواصلة 

ُ
النقطة املستهدفة في التعليم التركي. ومع التغيير في السياسة، ق

الطالب تعليمهم في املدارس التابعة لوزارة التربية، ليصبح  التسجيل، في املدارس التي تقدم التعليم باللغة 
والخامس  األول  الصف  مستوى  في  السوريين  الطالب  على  إلزامًيا  والتعليم،  التربية  وزارة  وتتبع  التركية 
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التركي،  املنهاج  مع  لوجه  والتاسع، وجًها  الخامس  الصف  الطالب، وخصوًصا طالب  والتاسع، وهذا جعل 
قلوا إلى مدارس وزارة التربية بلغة 

ُ
ن األطفال الذين ن

ّ
من دون تلقي القدر الكافي من اللغة، وأّدى إلى عدم تمك

، من متابعة دروسهم، وسيؤدي ذلك بالتالي إلى تسربهم بعد ذلك من 
ً

تركية ضعيفة أو من دون إجادتها أصال
د معلمو الطالب السوريين الذين 

ّ
املدرسة )Coşkun ve diğerleri, 2017; Taştan ve Çelik, 2017(. فقد أك

بع في  لحقوا بمدارس وزارة التربية والتعليم، في أثناء اللقاءات التي أجريت معهم، أن املعيار الوحيد الذي اتُّ
ُ
أ

إلحاق هؤالء الطالب باملدارس التابعة لوزارة التعليم الوطني هو معيار أعمارهم، وأضافوا أن الطالب لديهم 
إجادة لغوية مختلفة، على الرغم من كونهم من الفئة العمرية نفسها )Sevilay ve diğerleri, 2018(. وقدم 
الباحثون سبًبا آخر لعدم القدرة على تخطي حاجز اللغة، يتمثل في عدم كفاية املواد الدرسية املستخدمة 

في تعليم اللغة التركية. 

)Beyhan ve Epçaçan, 2018; Biçer ve Kılıç, 2017; Doğan ve Ateş, 2018; Eren 2019; Gerçek, 
Alkan, Aloğlu ve Kurtuluş, 2018; Koçoğlu ve Yanpar Yelken, 2018; Sevilay ve diğerleri, 2018(

األخرى  الدراسات  من   
ً

شموال أكثر  مراجعة  أجريا  اللذان   )2017(  Kılıçو  Biçer قام  السياق،  هذا  وفي 
اللغة  تدريس  في  املستخدمة  املدرسية  الكتب  بتقييم  فقط،  التدريس  ومواد  مستلزمات  على  زت 

ّ
رك التي 

املعلمين  آراء  أخذ  الدراسة  نطاق  في  جرى  إذ  املعلمين،  آراء  جمع  خالل  من  السوريين،  للطالب  التركية 
الذين يستخدمون هذه الكتب املدرسية، حول محتوى الكتب ومالءمتها ملستويات الطالب، وتوزع املهارات 
أن  األنشطة،  عدد  كفاية  عدم  جانب  إلى  املعلمون،  وذكر  فيها.  الشكلية  والخصائص  األساسية  اللغوية 
محتوى الكتب املدرسية بسيط، وال يتناسب مع مستويات الطالب املختلفة، أي إن الطالب، على اختالف 
مستوياتهم، مضطرون إلى استخدام الكتب نفسها. وذكروا أن توزيع املهارات اللغوية األساسية في الكتب 
لم يكن بالتساوي، وأن هذه الكتب كانت موجهة إلى قواعد اللغة والكتابة، وأن مهارات االستماع واملحادثة 
اللغة  أيًضا، تناولت تقييم عملية تعليم  ظهر نتائج مماثلة في دراسات أخرى 

َ
لم تحظ باألهمية الالزمة. وت

التركية للطالب السوريين )Doğan ve Ateş, 2018; Moralı, 2018; Sevilay ve diğerleri, 2018(، فقد تم 
ترتيب املشكالت الناشئة عن املستلزمات واملواد الدرسية على النحو التالي: عدم مناسبة الكتب ملستويات 
الطالب، عدم كفاية املحتوى، عدم كفاية بدل املواد والقرطاسية، عدم ارتباط هذه الكتب باملناهج التي 
يتم تدريسها في املدارس وانفصالها عنها. وقد أفادت Sevilay وآخرون )2018( أن املواد املستخدمة في تعليم 
اللغة التركية لألطفال غير كافية، وأن املعلمين يحاولون إنشاء محتوى خاص بهم، بسبب عدم قدرتهم على 
العثور على املواد املناسبة للطالب ملختلف املستويات. وذكر Doğan وAteş )2018( أن غياب املواد التي 
تتناول مستويات الصفوف املختلفة قد أثر سلًبا في العملية، وأن املعلمين لجؤوا إلى استخدام اإلنترنت في 

محاولة منهم للبحث عن إيجاد حلول لهذه املشكلة.

مسألة أخرى نوقشت في األدبيات هي عدم وجود برنامج ومنهج محدد في ما يتعلق بتعليم اللغة التركية 
 ،)Doğan ve Ateş, 2018; Koçoğlu ve Yanpar Yelken, 2018; Sevilay ve diğerleri, 2018( لألجانب
فقد ذكر معلمون أن الطالب الذين تم نقلهم من مراكز التعليم املؤقتة إلى مدارس وزارة التربية، من دون 
إجادة اللغة التركية بما يكفي، قد خضعوا ملناهج وبرامج الدروس التركية التي لم تكن تختلف عن املناهج 
تلقي  عليهم  رض 

ُ
ف الذين  السوريين  الطالب  جاهزية  مستوى  أن  وأضافوا  السابقة.  السنوات  في  املطبقة 

التركية،  دروس  في  املستخدم  البرنامج  مستوى  على  يكن  لم  األتراك،  الطالب  يتلقاها  التي  نفسها  املناهج 
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لذلك وجدوا صعوبات في مرحلة القياس والتقييم. ولفت املعلمون االنتباه إلى أن البرامج املستخدمة معدة 
دوا أنهم بحاجة إلى برامج دروس ومناهج ُيعّدها خبراء مختصون في 

ّ
لطالب لغتهم األم هي اللغة التركية، وأك

تعليم اللغة التركية لألجانب.

أخيًرا، تبين أن هناك أسباًبا عاطفية أيًضا تؤدي دوًرا في عدم التغلب على حاجز اللغة، إذ ورد في تقارير 
التي  اللقاءات  وفي   ،)Coşkun ve diğerleri, 2017; Taştan ve Çelik, 2017( الحكومية  غير  املنظمات 
 Kiremit ve diğerleri, 2018; Moralı, 2018; Sevilay ve( جريت مع املعلمين، أن األسر السورية واألطفال

ُ
أ

م اللغة التركية. فحقيقة أن 
ّ
diğerleri., 2018; Usta ve diğerleri, 2018( يظهرون صالبة وعناًدا، إزاء تعل

القرآن باللغة العربية، والنظر إلى العربية على أنها لغة الدين اإلسالمي )Taştan ve Çelik, 2017(، ووجود 
إلى بالدهم ألنهم ال يملكون الحق في املواطنة  بأنهم سُيعادون  السوريون تحت الحماية املؤقتة، واالعتقاد 
م 

ّ
لتعل مقاومتهم  أسباب  بين  من  كانت  هويتهم،  فقدان  بشأن  ومخاوفهم   ،)Coşkun ve diğerleri, 2017(

اللغة التركية.

النقص في الكادر التعليمي املؤهل   	

يشارك كّل من املعلمين األتراك والسوريين على السواء في تعليم األطفال السوريين املوجودين في بالدنا. 
ولكن هناك جملة من عالمات االستفهام، حول مدى كفاءة وأهلية املعلمين السوريين الذين بدؤوا العمل 
طواعية في مراكز التعليم املؤقتة منذ افتتاحها. ففي الوقت الذي يفرض فيه العمل في قطاع التعليم في 
تركيا الحصوَل على إجازة من كلية التربية، أو دبلوم تأهيل تربوي ممنوح من الكلية ذاتها، لم يكن مثل هذا 
وحظ أن كثيًرا من املعلمين 

ُ
الشرط مفروًضا على املعلمين السوريين العاملين في مراكز التعليم املؤقتة. وقد ل

السوريين العاملين في مراكز التعليم املؤقتة يواجهون صعوبات في إثبات تخرجهم الجامعي، حيث إن عدًدا 
التعليم،  في سلك  أما خريجو الجامعات منهم، فقد استطاعوا الدخول  منهم فقد شهادته خالل الحرب، 
على الرغم من عدم تخصصهم في مجال التدريس )Beltekin, 2016; Coşkun ve diğerleri, 2017(. من 
لم  الذين  املعلمين  بين  من  املؤقتة،  التعليم  مراكز  في  العاملين  األتراك  املعلمين  اختيار  تم  أخرى،  ناحية 
تدريس  في  لتوظيفهم  وآدابها،  التركية  اللغة  قسم  خريجي  من  التعليم،  وزارة  مؤسسات  في  العمل  يباشروا 
ي مهامهم للعمل 40 ساعة، في سياق 

ّ
فتهم رئاسة رابطة أتراك الخارج تول

ّ
اللغة التركية. بدأ املعلمون الذين كل

برنامج التدريب أثناء الخدمة، )in servis traning( الذي نظمه مركز تعليم اللغة التركية )TÖMER( التابع 
هذا  انتقدا  اللذان   )2018(  Ateşو  Doğan وأفاد   .)Büyükikiz ve Çangal, 2016( عنتاب  غازي  لجامعة 
الوضع، أن هذه الخطوات املتخذة في اختيار املعلمين، من دون النظر إلى كفاءاتهم املهنية، قد تكون سبًبا 
في  العاملين  إلى ذلك أن معلمي الصف  الدراسية. ُيضاف  الفصول  في  املعلمون  التي واجهها  في الصعوبات 
Aykırı )2017(، من خالل  إلى العمل مع طالب املدارس السوريين، وقد وجد  املدارس الحكومية اضطروا 
مقابالت أجراها مع 18 معلم صف يتولون مهمة تدريس الطالب السوريين، أن هؤالء املعلمين لم يتلقوا أثناء 
تعليمهم الجامعي دروًسا تتعلق بتعليم الطلبة األجانب، وأنهم يشعرون بأثر ذلك القصور، إضافة إلى أنهم 

لم يتلقوا أي دعم في هذا الخصوص من أي جهة كانت. 

املوضوع، وبحسب  في هذا  الخدمة  أثناء  التعليم  تقدم خدمة  التربية  بأن وزارة  املعرفة  الرغم من  على 
فون بتعليم األطفال 

ّ
البحث الذي أجراه كل من Koçoğlu وYelken Yanpar )2018(، فقد ُسئل املعلمون املكل
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السوريين عن كفاءتهم املتعلقة بالتدريب أثناء الخدمة املقدمة من وزارة التربية، وذكر املعلمون املشاركون 
في هذه التدريبات أن التعليم بعيد كل البعد عن إنتاج حلول للمشكالت التي تظهر أثناء التطبيقات الصفية. 
وفي دراسة أجراها Eren )2019(، أفاد 69 % من املشاركين الذين يعملون مدّرسين وإداريين في مراكز التعليم 

املؤقتة واملدارس العامة، بضرورة التدريب أثناء الخدمة.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

18

النقاش والنتيجة واملقترحات

تم في نطاق هذه الدراسة استهداف إجراء تقدير موقف عام، حول تعليم األطفال السوريين في بلدنا، من 
جريت في هذا الخصوص، وقد تّم لهذا الغرض رسم صورة 

ُ
خالل مراجعة وتدقيق الدراسات واألبحاث التي أ

شاملة حول تعليم األطفال السوريين من خالل جمع الدراسات األكاديمية والتقارير التي أعّدتها املنظمات 
غير الحكومية فيما يتعلق باملوضوع، وتبين نتيجة للدراسة أن هناك جملة من الصعوبات والعقبات املتعلقة 
إلى  بتعليم الطالب السوريين، يمكن تلخيصها تحت ثالثة عناوين رئيسية هي: انخفاض معدالت الوصول 

املدرسة، وحاجز اللغة، ونقص الكادر التعليمي املؤهل.

يمكن التعبير عن أولى هذه املشكالت والصعوبات بعدم تمكن األطفال السوريين جميعهم من الوصول 
إلى أن 63.23 % فقط،  إلى املدرسة. وتشير البيانات التي نشرتها وزارة التربية والتعليم الوطني عام 2019 
من األطفال السوريين ممن هم في السن املدر�سي، تمكنوا من الوصول إلى املدرسة. وتبين بنتيجة األبحاث 
جريت، أو في التقارير التي أعّدتها منظمات املجتمع املدني، أن أهم العقبات التي تحول دون 

ُ
األكاديمية التي أ

التحاق األطفال السوريين باملدارس، هو اضطرار هؤالء األطفال إلى العمل، بسبب الظروف االقتصادية. 
نسبة  إن  حيث  وحدها،  تركيا  على  مقتصًرا  ليس  الوضع  هذا  أن  نجد  الدولية،  األدبيات  إلى  وبالنظر 
وصول األطفال السوريين الالجئين، في دول كلبنان واألردن والعراق ومصر، إلى املدارس منخفضة، بسبب 
 Culbertson ve Constant, 2015; Shuayb, Al Maghlouth, Held, Ahmad( الظروف االقتصادية أيًضا
تقارير  في  سواء  والتوصيات،  املقترحات  من  عدد  رح 

ُ
وط  .)ve Badran, 2016; Watkins ve Zyck, 2014

املنظمات غير الحكومية )Coşkun ve diğerleri, 2017; MSYD, 2017; Nur Emin, 2016( أو في الدراسات 
 Culbertson ve Constant,( والدولية   )Beltekin, 2016; Levent ve Çayak, 2017( الوطنية  األكاديمية 
Shuayb, Al Maghlouth, Held, Ahmad ve Badran, 2016; Watkins ve Zyck;2014 ;2015(، من أجل 
تجاوز هذه العقبة التي تقف في طريق الوصول املدر�سي، منها تقديم منح دراسية للطالب غير القادرين على 
االلتحاق باملدرسة بسبب الصعوبات املالية، وتقديم الدعم املتعلق بخدمة وسائط النقل املدرسية، وزيادة 
اإلجراءات الفيزيائية املادية، كإنشاء مدارس جديدة في املناطق التي تشهد زيادة في عدد السكان، وأظهرت 
إلى  التحقيق فيها أن هناك أسباًبا ثقافية تحول دون االلتحاق باملدرسة، إضافة  التي تم  نتائج الدراسات 
عدم  املعروف  فمن  األسباب،  هذه  مقدمة  في  املختلط  التعليم  من  املوقف  ويأتي  االقتصادية،  األسباب 
إلزامية التعليم الثانوي في سورية، إضافة إلى أن الفتيان والفتيات يتلقون تعليمهم في مدارس منفصلة. وملا 
 لردة فعل أولياء األمور 

ً
كان التعليم األسا�سي ُيفرض في تركيا إلزامًيا عبر النظام املختلط، فقد كان ذلك محال

السوريين، وهذا دفع كثيًرا من األطفال، وخصوًصا البنات، إلى اإلحجام عن االلتحاق باملدرسة واالبتعاد 
عنها، إن انخفاض معدالت الوصول إلى املدرسة يأتي من أسباب اقتصادية، وإن إخراج الفتيات من املدرسة 
 Nielsen & Grey, 2013; Sinclair, 2002; Shuayb,( بعد سن املراهقة ليست حالة سلبية تقتصر على بلدنا
Al Maghlouth, Held, Ahmad ve Badran, 2016; UNICEF, 2014(، فعلى سبيل املثال، يشير التقرير 
الذي نشرته منظمة األمم املتحدة لالجئين في عام 2014 إلى أن 91 %، من الفتيات السوريات اللواتي تراوح 
أعمارهن بين 15 و18 سنة في لبنان، ال يصلن إلى املدرسة، حيث يتم تزويجهن في سن مبكرة، وتو�سي بعض 
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تقارير املنظمات غير الحكومية بزيادة عدد مدارس البنات والبنين، من أجل التغلب على هذه املشكلة، غير 
 مؤقًتا، وال يتوافق مع القانون األسا�سي للتعليم الوطني الذي اعُتمد في عام 1973، 

ً
أن هذا الحل ُيعدُّ حال

حيث إن املادة الخامسة عشرة من القانون املذكور تنص على أن »التعليم املختلط في املدارس بين الذكور 
واإلناث هو األساس، ومع ذلك يمكن، بحسب نوع التعليم وطبيعته وصعوباته وإمكاناته، تخصيص مدارس 
مستقلة للطالب للذكور، ومدارس مستقلة لإلناث. )وزارة التربية والتعليم الوطني 1973، العدد 5103(«. 
وكانت الغاية العامة للتعليم الوطني التركي في القانون نفسه هي »تنشئة مواطن يتبنى ويحافظ على القيم 
الوطنية واألخالقية واإلنسانية والروحية والثقافية لألمة التركية، محًبا ألسرته ووطنه ودولته، ويسعى دائًما 
ا بحقوقه وواجباته تجاه الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية 

ً
من أجل رفعتها وتمجيدها، ويكون عارف

الدستور، ويجعل من هذه  في  الواردة  املبادئ  التي تقوم على أسس حقوق اإلنسان، وعلى  القانون،  دولة 
ا في حياته )وزارة التربية والتعليم الوطني 1973، العدد 5103(« و«يمتلك قوة التفكير العلمي 

ً
األمور سلوك

الحر ومنظوًرا عاملًيا واسًعا، ويحترم حقوق اإلنسان، ويقّدر الشخصية واإلبداع، ويشعر باملسؤولية تجاه 
املجتمع.. وهو مواطن فاعل مبدع وبّناء )وزارة التربية والتعليم الوطني 1973، العدد 5103(«. 

الغايات واألهداف. ومن املهم، في هذه  إلى تلك  التعليم املختلط واضحة من أجل الوصول  إن إلزامية 
بناء  عن  عوًضا  والعائالت،  األسر  لدى  واإلدراك  الوعي  زيادة  في  تساهم  التي  النشاطات  تنظيم  املرحلة، 
 Beltekinو Yıldırım مدارس مستقلة ومنفصلة لكل من البنين والبنات، ففي البحث اإلجرائي الذي قام به
وOral في عام 2018، لوحظ أن معدالت الوصول وااللتحاق املدر�سي لدى الفتيات قد ازدادت، بعد عمليات 
التي أجريت برفقة 20 مدرًبا تربوًيا في والية ماردين، حيث معدالت االلتحاق باملدرسة منخفضة.  اإلقناع 
ا من هذه النتيجة، فقد أكد Yıldırım وBeltekin وOral أهمية عملية اإلقناع والتوجيه الفعالة، 

ً
وانطالق

وضرورة القيام بحمالت قوية، ودعوة العائالت إلى املدرسة، وكسب دعم الشخصيات املهمة في املجتمع، 
الثقافية  األسباب  إلى  وإضافة  تعليمهن،  ومتابعة  باملدرسة  البنات  التحاق  معدالت  رفع  في  تفيد  قد  التي 
واالقتصادية التي تقف كعقبة في طريق االلتحاق باملدرسة، تبين أن ثمة أسباًبا نفسية واجتماعية تقف 
فيه،  يعيشون  الذي  الوسط  إلى  االنتماء  وعدم  املستقبل،  تجاه  اليقين  بعدم  كالشعور  ذلك،  أمام  عائًقا 
كنتيجة للحالة املؤقتة التي هم فيها، إضافة إلى ذلك، لوحظ أن املواقف السلبية ملديري املدارس تجاه أولياء 
رت سلًبا في معدل االلتحاق املدر�سي. وقال Taştan و

ّ
األمور والطالب السوريين، في أثناء إجراءات القيد، أث

Çelik )2017(: من أجل تجاوز هذه املشكلة، يجب أن تعمل وسائل اإلعالم على تطوير خطاب إيجابي تجاه 
السوريين، وعلى وزارة التربية والتعليم الوطني اتخاذ التدابير الالزمة تجاه مواقف إدارات املدارس. وُيعتقد، 
الثقافات، املؤسس على  التوجيهي متعدد  التعليم  أن  إلى مقترحات Taştan وÇelik )2017( هذه،  إضافة 

موضوع الهجرة، يمكن أن يساعد في تطوير موقف إيجابي في هذا الخصوص.

في  سبًبا  كانت  والتسجيل  القيد  إجراءات  أثناء  في  ظهرت  التي  البيروقراطية  العوائق  أن  تبين  وأخيًرا، 
لبت خالل عملية التسجيل، مع االفتقار إلى 

ُ
اإلحجام عن االلتحاق باملدرسة، إذ إن كثرة املستندات التي ط

التربية والتعليم  منظومة تنظم هذه املسألة، تسببت في بقاء قسم من الطالب خارج املدرسة، لكن وزارة 
القانون  نطاق  في  األجانب«، وأجرت  تعليم وتدريب  تعميًما حول »خدمات  في عام 2014  الوطني أصدرت 
رقم 6458 بعض الترتيبات الخاصة بتعليم األطفال في بالدنا، واعترف هذا التعميم بحق الطالب الذين ال 
يملكون تصاريح إقامة، بالتسجيل في املدارس التركية عبر بطاقة تعريف األجنبي، كما ساهم إنشاء نظام 
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YÖBİS الذي سهل عملية تسجيل الطالب األجانب، في التقليل من الصعوبات التي اعترضت عمليات القيد 
والتسجيل.

 في منظومة التعليم التركية يحمل أهمية بقدر تأمين 
ً

تأمين تلقي األطفال الالجئين في بالدنا تعليًما مؤهال
وصول هؤالء األطفال إلى املدرسة عبر تخطي العقبات التي تم إيجازها أعاله. لكن الدراسات واألبحاث التي 
التي  في املؤسسات  التعليم  لتلقي  للغة غير كاف  إتقان الطالب السوريين  تم تدقيقها ومعاينتها أظهرت أن 

تقدم خدمة التعليم باللغة التركية. 

 )Aykırı, 2017; Doğan ve Ateş, 2018; Eren, 2019; Kiremit, Akpınar ve Tüfekci Akcan, 2018; 
Kuzu Jafari, Tonga ve Kışla, 2018; Leven ve Çayak, 2017; Moralı, 2018; Sevilay, Kanat Özlem 
ve Demet, 2018; Taşkın ve Erdemli, 2018; Usta, Arıkan, Şahin ve Çetin, 2018(

على الرغم من أن هذا الوضع يرجع إلى قرار إلحاق الطالب السوريين في منظومة التعليم التركية، بقرار 
حيث  من  قاصرة  التركية  باللغة  السوريين  الطالب  تدريس  في  املستخدمة  األدوات  فإن  ومتأخر،  مفاجئ 
املحتوى والتنوع. إضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن هناك أسباًبا عاطفية، كمخاوف األبوين واألطفال 
السوريين من فقدان هويتهم ولغتهم العربية، وكانت من بين أسباب مقاومتهم لتعلم اللغة التركية. وكان من 
املفترض من أجل تجاوز حاجز اللغة، تأسيس ما يشبه املرحلة أو الصف التحضيري، في أثناء عملية نقل 
الطالب  ونقل  والسويد،  وهولندا  بأملانيا  أسوة  الحكومية،  املدارس  إلى  املؤقتة  التعليم  مراكز  من  الطالب 
 Coşkun ve diğerleri, 2017; Taşkın ve Erdemli, 2018;( .ذوي الكفاءة اللغوية فقط إلى املدارس العامة

)Taştan ve Çelik, 2017

إلى أن مراكز  ومع ذلك، تشير أحدث األرقام التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الوطني عام 2019 
التعليم املؤقتة قد أدت مهمتها، وأن نقل الطالب السوريين إلى املؤسسات التعليمية التابعة لـوزارة التربية 
قد اكتمل تقريًبا. وقد يكون مفيًدا في هذه املرحلة أن تقوم وزارة التربية والتعليم الوطني )التي تأخرت في فتح 
فصول تحضيرية( بتقديم دورات مجانية في اللغة التركية للطالب الذين ال يجيدونها، وأن تعمل على زيادة 
رحت جملة من التوصيات واملقترحات 

ُ
دّرس في املدارس. وقد ط

ُ
عدد ساعات وحصص اللغة التركية التي ت

لغتهم  فقدان  خشية  التركية  اللغة  تعلم  في  صالبة  السوريين  الطالب  إظهار  دون  الحيلولة  في  تسهم  التي 
وهويتهم، كإثراء مواد وأدوات التدريس املستخدمة في التعليم، وإضافة دروس اختيارية ملادة اللغة العربية 

.)Kırkıç, Kırkıç, ve Berberoğlu, 2018( إلى املناهج

إليها الدراسة هي عدم امتالك املعلمين املكلفين بتعليم األطفال السوريين  النتيجة األخيرة التي وصلت 
فوا بالتعليم 

ّ
ل

ُ
 أن املعلمين السوريين الذين ك

ً
الخبرات والتجارب املعرفية الكافية، وقد أظهرت األبحاث أوال

في  النقص  وبسبب  تربوية،  شهادات  يحملون  ال  األتراك،  املعلمين  عكس  على  املؤقتة،  التعليم  مراكز  في 
عدد املعلمين الذين يتحدثون العربية، تم تكليف األشخاص الذين ال يمتهنون التدريس أيًضا للتعليم في 
فوا بتدريس األطفال السوريين لم يتلقوا أي دورة 

ّ
ل

ُ
هذه املراكز. وباملقابل، تبين أن املعلمين األتراك الذين ك

تعليمية تتعلق بالطالب الذين لغتهم األم مختلفة، في أثناء تحصيلهم الجامعي. كما تبين عدم التحاق كثير 
التربية والتعليم الوطني، وأعرب املشاركون  التي قدمتها وزارة  أثناء الخدمة  التدريب  من املدرسين بدورات 
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منهم في هذه الدورات عن أن التعليم بعيد كل البعد عن إنتاج حلول للمشكالت التي تظهر أثناء التطبيقات 
في الصف. وللتحقق من هذا املوضوع، تمت معاينة برامج اإلجازات الجامعية، من خالل املوقع اإللكتروني 
مجلس  أن  ومعروف  األجانب.  الطالب  بتعليم  يتعلق  مقرر  أي  وجود  عدم  فتبّين  العالي،  التعليم  ملجلس 
طّبق بدًءا من العام الدرا�سي 2018-2017 

ُ
التعليم العالي قام بتحديث برامج إجازات التعليم الجامعية، كي ت

)YÖK, 2018(.. وتبّين عند مراجعة برامج إجازات التعليم الجامعية املحّدثة عدم وجود مقرر يتعلق بهذه 
الحاجة أيًضا، ففي حين يتم التخطيط إللحاق ما يزيد عن مليون طالب أجنبي في منظومة التعليم التركية، 
الباب للتساؤل عن سبب عدم  التعليم الجامعية يفتح  في برامج إجازات  فإن عدم إدراج أي مادة )مقرر( 
وجود تنسيق بين كلتا املؤسستين. فعمل املعلمين األتراك مع طلبٍة لغتهم األم ليست اللغة التركية هو وضع 
جديد، ومن الواضح أن هذا الوضع سيستمر. لذا، فإن تضمين برامج البكالوريوس بمقررات تتعلق بهذا 
املوضوع، مع دورات التعليم التوجيهي أثناء الخدمة، سيساعد في رفع كفاءة املعلمين وسويتهم. إلى جانب 
ذلك، بسبب عدم التمكن من بناء التواصل بين إدارات املدارس وأولياء األمور بسبب عائق اللغة، تو�سي 
دراسات عدة بافتتاح دورات في اللغة التركية لآلباء، وبتوظيف أشخاص وسطاء يمكنهم التحدث باللغتين في 

.)Taşkın ve Erdemli, 2018( املدارس، أسوة ببعض النماذج املوجودة في خارج البالد

جريت في هذا املجال أن تقارير املنظمات غير الحكومية 
ُ
وأخيًرا، تبين من مراجعة األبحاث والدراسات التي أ

 واتساًعا من األبحاث األكاديمية، وخصوًصا الدراسات امليدانية التي أجرتها منظمات غير 
ً

كانت أكثر شموال
حكومية في إعداد التقارير املتعلقة بالصعوبات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى املدرسة، التي كانت على 
العكس من األبحاث األكاديمية، من ناحية معالجتها للموضوع من أبعاده الثالثة: املعلمين والطالب وأولياء 
األمور. ولوحظ أن عينات األبحاث األكاديمية التي تناولت املشكالت التي تعترض تعليم األطفال السوريين 
كانت مقتصرة على مديري املدارس ومراكز التعليم املؤقتة واملدرسين الذين تولوا تعليم هؤالء األطفال، كما 
لوحظ أن األبحاث األكاديمية املتعلقة بتعليم األطفال السوريين نقلت العملية من خالل وجهات نظر وآراء 
املعلمين واإلداريين فقط. وُيعتقد أن الدراسات التي كان من املمكن إجراؤها مع الطالب، حول هذا املوضوع 
مباشرة، ستكشف عن مشكالت وصعوبات غير متوقعة ولم يرصدها املعلمون واإلداريون. وهناك مآخذ 
أخرى، ظهرت في األبحاث األكاديمية، بتركيزها على قضايا التعليم باللغة التركية واملشكالت العامة فقط، 
الذين  واملعلمين  للباحثين  مفيًدا  األخرى سيكون  املقررات  بتدريس  تتعلق  تقارير عن مشكالت  إعداد  ألن 
يرغبون في البحث حول هذا املوضوع. إضافة إلى ذلك، فقد تبين في األدبيات اقتضاء وضرورة األبحاث التي 

تقدم إستراتيجيات التدريس حول تعليم اللغة لألجانب، وتختبر هذه اإلستراتيجيات.
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