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املقدمة

املقدمة
بسبب احلرب األهلية املستمرة يف سوريا منذ عام  2011اضطر املاليني من الناس إىل ترك بيوهتم واللجوء إىل البلدان
املجاورة ،ويف هذه املرحلة أصبحت تركيا ملجأ للسوريني .ونتيجة هلذا الوضع يعيش أكثر من ثالثة ماليني سوري يف 81
والية تركية ،حوايل  1.5مليون سوري منهم حتت سن  18سنة ،بينهم  1مليون يف سن املدرسة.

واألهم من ذلك أن مئات اآلالف من السوريني يف تركيا خالل هذه السنوات الست املاضية انتقلوا من مرحلة الطفولة
إىل مرحله البلوغ ،وألن هناية احلرب وحتقيق االستقرار يف سوريا غري معروف ،سيكون يف هذا الوسط مئات اآلالف من
األطفال السوريني الذين سيستمرون يف العيش يف تركيا يف السنوات القادمة ،وينتقلون من مرحلة الطفولة إىل مرحله البلوغ.
ومن املهم جد ًا معرفة املهارات واألوصاف التي سينتقل هبا هؤالء اآلالف من السوريني إىل مرحلة البلوغ ،ألنه عندما يدخل
الشباب عامل احلياة العملية بدون خربة أو مهارة كافية ،سيضطرون إىل العمل يف وظائف منخفضة الدخل ،وسيؤدي ذلك إىل
اختاذ الشباب املحرومني من التعليم مواقف سلبية جتاه مستقبلهم ،وسيؤدي إىل ازدياد الفقر.

يف حني أن التحاق األطفال باملدارس جيعل منهم أناس طبيعيني ويزيل عنهم األثار السلبية التي تركتها احلرب ،وسيوفر
هلم اخلربات واملهارات الالزمة لوظائفهم يف املستقبل .وإذا حرموا من التعليم ،فلن يبقى هلم آفاق مستقبلية ،وسيشكلون
هتديد ًا دائ ًام لالستقرار االجتامعي .وإذا حرم الشباب من فرصة االلتحاق باملدرسة سيؤدي ذلك به إىل التهميش واالنغالق
عىل الذات والتطرف.

تدرك تركيا إمكانياهتا التعليمية ،كام تدرك أن احلرمان من التعليم جيلب الكثري من األزمات واملخاطر ،لذلك فهي تبذل
جهود ًا جبارة يف سبيل إحلاق األطفال السوريني باملدارس ،وتقديم تعليم ذو جودة عالية .ومع ذلك فإن ما يقرب من نصف
األطفال السوريني يف تركيا غري ملتحقني باملدارس .ومن جانب أخر حتاول تركيا معاجلة الصعوبات التي تعرتض طريق
األطفال امللتحقون باملدارس ،وتضع يف جدول أعامهلا تقديم التعليم اجليد لألطفال السوريني.

إن حصول كل طفل سوري عىل التعليم اجليد هيدف يف املقام األول احلياة الشخصية لألطفال السوريني .وألجل ذلك،
أدركت نقابة موظفي الرتبية والتعليم بأنه يقع عىل عاتقها مسؤولية يف قضية تقديم التعليم اجليد لألطفال السوريني ،ولذلك
قامت بإعداد هذا التقرير حتت عنوان (تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات واملقرتحات) .ويركز هذا التقرير عىل
اجلهود التي تبذهلا تركيا يف سبيل إحلاق األطفال السوريني باملدارس ،وتقديم التعليم اجليد هلم ،كام يركز عىل العوائق التي
تعرتض طريق التحاقهم باملدارس ،والصعوبات التي يواجهها الطالب امللتحقون ،وتقدم املقرتحات لرفع نسب التحاق
األطفال السوريني باملدارس ،والوصول هبم إىل التعليم اجليد والنوعي.
من أجل توفري التعليم اجليد لكل طفل سوري ،تقع مسؤولية كبرية عىل عاتق كبار املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم
ومديريات الرتبية يف الواليات واملناطق واإلداريني واملعلمني ،وموظفي اجلهات العامة الذين يتعاملون مع معامالت
األطفال السوريني ،ومنظامت املجتمع املدين .إضافة إىل ذلك ينبغي عىل املجتمع الدويل تقديم املزيد من الدعم واملسامهة
وحتمل املسؤولية من أجل تعليم األطفال السوريني .وأعتقد أن هذا التقرير الذي بني يديك سيكون مرشد ًا ملنظامت املجتمع
املدين املحلية والدولية عىل االجتاه الصحيح يف اجلهود التي يبذلوهنا من أجل تقديم التعليم اجليد لألطفال السوريني.
وهنا أقدم شكري اجلزيل لفريق البحث الذي أعد هذا التقرير.

عيل يالتشني

الرئيس العام
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التمهيد

التمهيد
بعد ست سنوات من احلرب وترشيد املاليني من بيوهتم ما يزال السوريون متمسكني باحلياة ،يسعون إىل بناء حياة جديدة
يف البلدان التي هاجروا إليها واستقروا فيها ،وألجل أن يتطلعوا إىل مستقبلهم بأمل ،البد هلم من التعليم الذي يعترب عنرص ُا
هام ًا وحاس ًام.

ٍ
مستقبل
التعليم اجليد والنوعي سيوفر لألطفال السوريني فرصة التخلص من املصري الذي حل هبم ويساعدهم عىل بناء
جديد هلم .إضافة إىل ذلك سيحقق األطفال السوريون عن طريق التعليم انسجام ًا أكثر مع املجتمع الرتكي ،ومع احلياة
االقتصادية واالجتامعية فيها.

وإذا ُحرم هؤالء األطفال من التعليم فإنه ينتظرهم خماطر كبرية عىل أنفسهم وعىل بلدنا وعىل املجتمع السوري .وسيسبب
احلرمان من املدرسة ومن التعليم اجليد إىل دفع األطفال السوريني نحو حافة املجتمع ،واالنغالق عىل الذات والتطرف،
وضياع أملهم باملستقبل.
لقد تم حتضري هذا التقرير باسم (تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات واملقرتحات) عىل مرحلتني.

املرحلة األوىل :تم اجراء املقابالت مع ٍ
كل من وزارة الرتبية والتعليم ،إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية ،وقف الديانة
الرتكي ،صندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ،وتم حتديد إطار هلذا البحث وحتديد األسئلة البحثية
والعينات بعد هذه املرحلة.

املرحلة الثانية :تم جتميع البيانات املستخلصة من  60لقاء ،و 15مقابلة مجاعية مركزة يف  9واليات .وقد شملت الدراسة
عينات كبرية جد ًا من املشاركني ،وأجريت مقابالت مجاعية مركزة ومقابالت مجاعية معمقة مع ٍ
كل من األطفال غري امللتحقني
باملدارس وذوهيم ،األطفال امللتحقني باملدارس وذوهيم ،املنسقني األتراك الذين يعملون يف مراكز التعليم املؤقت ،املعلمني
والطالب السوريني ،الطالب األتراك والسوريني من املدارس احلكومية ،اإلداريني يف املدارس واملعلمني ،اإلداريني يف
الواليات واملناطق ،منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية املهتمة بتعليم األطفال السوريني.
يتكون التقرير من مدخل وفيه املعلومات العامة حول البحث ،والفصل األول وفيه البيانات العددية املتعلقة بالوضع
العام للسوريني ،وثالثة فصول رئيسية هي :اإلدارة ،توفري احلصول عىل التعليم ،النوعية.

هدف هذه الفصول الثالثة يف املقام األول تقييم اإلجراءات التي تقوم هبا تركيا يف سبيل زيادة التحاق األطفال السوريني
باملدارس وتوفري التعليم اجليد هلم .وبعدها حتديد املشاكل والصعوبات التي تعرتضها ودراستها ،وأخري ًا عرض السياسات
التي حتتاج إىل تطوير .باإلضافة إىل تقديم مقرتحات لزيادة نسب التحاق األطفال السوريني باملدارس وتقديم التعليم اجليد
هلم يف قسم النتائج واملقرتحات.
يعد هذا التقرير ،األول من نوعه الذي يتناول مسألة تعليم األطفال السوريني يف تركيا هبذا املنظور الواسع.

وأمتنى أن يساهم يف زيادة نسب التحاق األطفال السوريني باملدارس ،وحتسني نوعية التعليم املقدم هلم ،وحل املشكالت
التي تواجههم ،وأن يساهم يف تطوير السياسات املتعلقة بتعليمهم.

يتمثل هدفنا األسايس يف النقابة من هذا التقرير ،يف حتليل البيانات التي يتم احلصول عليها عن طريق دراسة مسألة تعليم
األطفال السوريني باجتاهات متعددة ،ومتابعة السياسات املتعلقة بزيادة االلتحاق املدريس ومراقبة البيئة املدرسية ،واملسامهة
يف تقديم التعليم اجليد لكل طفل سوري من خالل تقييم هذه املسائل وتقديم احللول.

أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ املشارك جوشكن طاشطان واألستاذ املشارك ظافر جيلك اللذين قاما بإعداد هذا
التقرير.
أتيال أولتشوم
نائب الرئيس العام
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امللخص التنفيذي
بسبب احلرب الدائرة يف سوريا منذ ست سنوات ترك املاليني من الناس منازهلم ،وجلأ أكثر من ثالثة مليون
شخص إىل تركيا .نصفهم دون سن الثامنة عرشة من عمره ،أي أهنم يف عمر املدرسة .عالوة عىل ذلك فخالل هذه
السنوات الست انتقل مئات اآلالف من األشخاص من مرحله الطفولة إىل مرحله البلوغ وسيستمر هذا االنتقال
خالل السنوات القادمة أيض ًا .وإن بقاء هؤالء األطفال بدون تعليم أو عدم كفاية جودة التعليم املقدم هلم أمر بالغ
األمهية بالنسبة ملستقبلهم الشخيص ومن أجل مستقبل املجتمع السوري يف تركيا وكذلك األمر بالنسبة للمجتمع
الرتكي.
إن بقاء هؤالء بدون تعليم يعني ضياع آماهلم املستقبلية ،واضطرارهم إىل العمل بمردود منخفض وغري مضمون
نتيجة عدم توفر اخلربة واملهارة الكافية لدهيم ،وهذا ما يولد التهميش واالنغالق والتطرف يف املجتمع السوري .يف
حني أن حصول هؤالء عىل التعليم اجليد سيمكنهم من التغلب عىل املشاكل النفسية واالجتامعية النامجة عن حاالت
احلرب ،والعنف ،وترك املكان الذي عاشوا فيه ،ويمكنهم من أن يكونوا أناس طبيعيني ،وأن يكون لدهيم آمال
جديدة ،وأن يتمكنوا من االنسجام مع املجتمع الرتكي ويستفيدوا من اإلمكانات االقتصادية واالجتامعية بشكل
أكرب.
هيدف هذا التقرير إىل الكشف عن العقبات التي حتول دون التحاق األطفال السوريني باملدارس يف تركيا ،وحتديد
الوضع الراهن للطالب امللتحقني باملدارس والصعوبات التي يواجهوهنا ،وتقديم مقرتحات من أجل حصول مجيع
األطفال السوريني عىل التعليم اجليد .ويف هذا اإلطار تم البحث يف املشاكل املتعلقة بالتحاق الطالب باملدارس من
مرحلة ما قبل املدرسة وحتى مرحلة التعليم الثانوي .أما التعليم املهني والتعليم عىل نطاق واسع والتعليم العايل فلم
يشملهم هذا البحث.

هذا البحث تم اجراؤه عىل مرحلتني :املرحلة األوىل تم اجراء مقابالت مع اجلهات الفاعلة الرئيسية والتي تعنى
بمسألة تعليم األطفال السوريني مثل وزارة الرتبية والتعليم وإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية آفاد ووقف الديانة
الرتكي وصندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ،وبعد إجراء املقابالت مع اجلهات الفاعلة تم
حتديد ٍ
إطار للبحث وحتديد أسئلة وعينات للبحث.

يف املرحلة الثانية تم مجع البيانات املستخلصة من  60لقاء و 15مقابلة مركزة يف  9واليات .وقد شملت الدراسة
عينات واسعة من املشاركني :كاألطفال غري امللتحقني باملدارس وذوهيم ،األطفال امللتحقني باملدارس وذوهيم،
املنسقني األتراك الذين يعملون يف مراكز التعليم املؤقت ،املعلمني والطالب السوريني ،الطالب األتراك والسوريني
من املدارس احلكومية ،اإلداريني يف املدارس واملعلمني واإلداريني املسؤولون عن تعليم األطفال السوريني يف
الواليات أو املناطق ،منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية املهتمة بتعليم األطفال السوريني ،حيث أجريت معهم
مقابالت مجاعية مركزة ومقابالت معمقة.
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وكام أن هذه الدراسة تق ّيم املشاكل التي تعرتض التحاق األطفال السوريني باملدارس واإلجراءات املتعلقة هبا،
فهي تق ّيم أيض ًا نوعية التعليم املقدم هلم .ذلك ألن اإلجراءات املتعلقة بالتحاق األطفال باملدارس جتري بشكل
كثيف .ومن الرضوري بعد اآلن الرتكيز عىل اإلجراءات التي هتدف إىل توفري التعليم اجليد لكل طفل سوري .ويف
ثم إعداد هذا
إطار هذا البحث تم حتليل البيانات حتت عناوين اإلدارة ،توفري احلصول عىل التعليم ،النوعية ،ومن ّ
التقرير الذي بني يديك.

إدارة العملية التعليمية لألطفال السوريني
اعتبار ًا من عام  2014بدأت تركيا وبشكل مكثف العمل من أجل زيادة نسب التحاق األطفال السوريني
باملدارس ،وأكملت بناء اهليكلية التنظيمية اخلاصة بتعليم األطفال السوريني .ومع انشاء نظام معلومات الطالب
األجانب ) (YÖBISأصبح من السهل عىل الطالب السوريني متابعة أمور التسجيل ،النجاح ،الدوام ،الغياب.

وبإمكان األطفال السوريني الدراسة يف املدارس احلكومية ومراكز التعليم املؤقتة .ووفق ًا لإلحصائيات الصادرة
عن وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ  18أيلول عام  2017يدرس  280.602طالب سوري يف  370مركز ًا تعليمي ًا
مؤقت ًا يف عموم تركيا ،منها  201مركز تعليمي مؤقت يقدم أنشطته التعليمية يف مباين املدارس احلكومية ،يف حني
أن بقية املراكز املؤقتة فتقدم أنشطتها التعليمية يف املباين التي توفرها هلا اجلهات العامة األخرى .واجلزء الكبري من
النفقات التي ترصف يف سبيل تقديم خدمات التعليم لألطفال السوريني تقدم من قبل تركيا ،إضافة إىل ذلك تقدم
منظمة األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة «اليونيسيف» للمراكز التعليمية املؤقتة تكاليف التجهيزات ومستلزمات
البنية التحتية ودعم رواتب املعلمني السوريني .كام أن بلدان مثل كوريا وتايوان تقدم الدعم يف جمال بناء املدارس
والفصول الدراسية .أما املساعدات التي وعدت هبا االحتاد األوريب بقيمة  3مليار يورو فلم يستخدم منها إىل اآلن
سوى  300مليون يورو ،وينبغي عىل االحتاد األورويب أن يبدأ بشكل عاجل يف استخدام أموال الصناديق التي
خصصها لدعم بناء املدارس والصفوف املدرسية.
هتدف تركيا إىل دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي بشكل كامل ،واعتبار ًا من السنة الدراسية
 2017-2016منعت األطفال الذين هم بعمر الصفوف األول واخلامس والتاسع من التسجيل يف مراكز التعليم
املؤقتة وطلبت تسجيلهم يف املدارس احلكومية.

ويف مراكز التعليم املؤقتة خصصت  15ساعة لتدريس اللغة الرتكية من أصل  30ساعة يف املرحلة االبتدائية،
و 35ساعة يف املرحلة الثانوية .ويف حني أن تطبيق هذا القرار إجيايب من أجل ترسيع عملية التعليم لألطفال السوريني
مع أقراهنم األتراك يف املدارس الرتكية ،إال أنه هذا القرار يطرح أيض ًا بعض املشاكل من حيث قلة الوقت املخصص
لباقي املواد الدراسية .وعىل سبيل املثال تم ختصيص ساعتني ملادة الرياضيات يف مراكز التعليم املؤقتة يف حني أن املدة
املخصصة هلذه املادة يف املدارس احلكومية  6ساعات.
وإذا أراد أي طفل سوري التسجيل يف املدارس احلكومية فإن إبرازه للوثيقة املدرسية اخلاصة به تعد كافية لتسجيله
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وحتديد صفه ،لكن يف حال عدم امتالكه للوثيقة املدرسية يتم تسجيله وحتديد صفه وفق ًا لفحص حتديد املستوى.

ويف إجراءات التخرج ينبغي عىل الذين أمتوا تعليمهم بنجاح يف مراكز التعليم املؤقتة اخلضوع الختبار التأهيل
واملعادلة ،ويف حال نجاحهم يف هذا االختبار يمكنهم احلصول عىل شهادة التخرج واملعادلة ،وحسب االجراءات
اجلديدة يمكن ألولئك الذين خترجوا من مراكز التعليم املؤقتة ومل ينجحوا يف امتحان املعادلة أن يتقدموا بطلب
للتسجيل يف التعليم املفتوح ويف حال نجاحهم يف مادتني يمكنهم احلصول عىل شهادة التخرج.
يمتلك نظام التعليم الرتكي هيكلية مركزية مفرطة للغاية ،ويؤدي انتظار توقيع الوزارة عىل بعض األعامل
والعمليات التي سيتم تنفيذها عىل املستوى املحيل إىل زيادة اإلجراءات البريوقراطية (الروتينية) ،وبسبب طول هذه
اإلجراءات تواجه العديد من املشاريع التي تنفذ عىل املستوى املحيل تأخريات وصعوبات.
أما املشكلة األخرى املتعلقة باإلدارة هي عدم اهتامم اإلداريني عىل املستوى املحيل بالبيانات التي من املمكن أن
تفيد يف متابعة وتقييم حصول األطفال السوريني عىل التعليم وتقديم التعليم اجليد هلم.

ويف إطار هذا البحث وخالل املقابالت التي متت مع بعض مسؤويل مديريات الرتبية والتعليم يف الواليات
واملناطق مل ي ِ
عط هؤالء معلومات دقيقة عن أعداد األطفال السوريني الذين هم يف سن املدرسة ومعدالت التحاقهم
ُ
باملدارس ،وإنام استخدموا تعابري تقديرية بني  % 50و.% 60

وجيدر اإلشارة إىل اجلهود اهلامة التي يبذهلا املوظفون يف اجلهات العامة ومنظامت املجتمع املدين من أجل تعليم
األطفال السوريني .ويف املدارس التي متت زيارهتا تم مالحظة اجلهود التي يبذهلا املعلمون السوريون يف عمليات
املسح امليداين وإحلاق األطفال السوريني باملدارس يف بعض األوقات .إضافة إىل اجلهود الكبرية التي تبذهلا واحدة
عىل األقل من منظامت املجتمع املدين يف كل والية من الواليات التي تم إجراء الدراسات فيها من أجل إحلاق
األطفال السوريني باملدارس .أضف إىل ذلك الربوتوكول الذي تم توقيعه بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة األرسة
والسياسات االجتامعية واهلالل األمحر الرتكي وبني املنظمة الدولية لرعاية الطفولة «اليونيسيف» من أجل البدء
بتقديم املساعدات املالية املرشوطة بالتعليم لألطفال الالجئني.

حصول األطفال السوريني على التعليم
وفق ًا للبيانات الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ  15أيلول عام  2017فإن عدد األطفال الذين هم يف
سن املدرسة  976ألف طفل منهم  % 54.5ملتحقني باملدارس ،و % 45.5غري ملتحقني باملدارس .وبعبارة أخرى
هناك حوايل  450ألف طفل سوري غري ملتحقني باملدارس يف تركيا .ويف هذا التقرير تم تقسيم العقبات التي حتول
دون حصول األطفال السوريني عىل التعليم إىل ثالث جمموعات وفق ًا لدرجه صعوبتها.
النوع األول من العقبات هي العقبات التي يمكن إزالتها بسهولة من خالل العمل املخطط وعىل مدى قصري.
ويأيت فقدان التوجه وقلة الدافع أو احلافز كحواجز نفسية يف مقدمة هذه العقبات .وقد تم مالحظة أن بعض األطفال
مل يستطيعوا االلتحاق باملدرسة عىل الرغم من استعدادهم للذهاب إليها ،وذلك لعدم معرفتهم باإلجراءات الالزمة.
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ويف بعض الواليات تم إحلاق هؤالء األطفال باملدارس عن طريق الزيارات املنزلية النشطة التي يقوم هبا ٍ
كل من
مديريات الرتبية يف الواليات ومنظامت املجتمع املدين .ويف هذا التقرير تم تعريف هذه الفئات بالصنف  1بدون
مدارس.

النوع الثاين من العقبات التي تعرتض التحاق األطفال السوريني باملدارس ،هي العقبات التي حتتاج إىل عمل
خمطط ومنهجية منتظمة إلزالتها .وعىل سبيل املثال يندرج حتت هذا النوع ،الطالب الذين اضطروا إىل ترك الدراسة
لعدة سنوات وعندما عادوا إىل الصف الذي تركوه وجدوا أنفسهم أكرب سن ًا من األطفال يف نفس املستوى،
والطالب الذين يعملون بأجور منخفضة من أجل مساعدة عائالهتم ،واألطفال الذين ابتعدوا عن املدارس بسبب
التعليم املختلط ،مثل هؤالء األطفال معرضون هلذه العقبات ،ويمكن من خالل بعض اخلطط والرتتيبات إحلاقهم
باملدارس .وقد تم تعريف هذه الفئات من األطفال يف هذا التقرير بالصنف  2بدون مدارس.

النوع الثالث من العقبات التي تعرتض التحاق األطفال باملدارس ،هي العقبات األكثر صعوبة يف إزالتها،
ويندرج حتت هذا النوع العقبات االقتصادية والثقافية والعوامل االجتامعية والنفسية .وتأيت العقبات االقتصادية يف
مقدمة هذه العقبات ،وخصوص ُا عندما ال متتلك األرسة موارد أخرى أو أن يكون الطفل الذي هو يف سن املدرسة
هو املعيل الوحيد لألرسة .كام يندرج حتت هذا النوع من ال يستطيعون االلتحاق باملدرسة بسبب اهتاممهم بأحد
أفراد األرسة املحتاجني إىل رعاية .وقد تم تعريف هذه الفئات من األطفال بالصنف  3بدون مدارس.
أظهرت الدراسات خالل هذا البحث أن املشاكل االقتصادية هي أكرب عقبة أمام التحاق األطفال باملدارس .وقد
عرب الطالب خالل املقابالت التي متت معهم وباألخص الطالب غري امللتحقني باملدارس عن رغبتهم يف الذهاب
إىل املدرسة ،لكن ولكوهنم مضطرين إىل العمل ،أو مضطرين إىل تقديم مساعدة ألرسهم مل يستطيعوا االلتحاق
باملدارس .وذكر هؤالء أنه إذا تم تقديم مساعدة حمددة ألرسهم سيعودون إىل املدرسة.

أما املشكلة الثانية التي تعرتض االلتحاق املدريس هي مشكلة عدم إملام األطفال الكايف باللغة وخصوص ًا طالب
الصف اخلامس والتاسع ،فقد لوحظ أن بعضهم يذهب إىل املدرسة بدون اإلملام الكايف باللغة الرتكية ،ويشعر بعد
فرتة من الزمن بعدم فهمه للدروس وأنه أصبح غريب ًا داخل البيئة الصفية وبالتايل يقوم برتك املدرسة بعد فرتة .أمر
أخر يتعلق باللغة وهو قلق السوريني من نسياهنم للغة العربية .وبسبب هذا القلق لوحظ أن بعض األرس واألطفال
يفضلون االبتعاد عن املدارس .كام أن هناك عقبات أخرى كالعقبات الثقافية مثل الزواج املبكر ،ورغبة السوريون
بعدم ارسال أطفاهلم إىل املؤسسات التي تقدم التعليم املختلط.

كام يالحظ أن مشكلة النقل هي أيض ًا واحدة من أهم العقبات التي حتول دون التحاق األطفال باملدارس .حيث
يعترب عدم وجود النقل العام أو عدم امتالك الطالب للقوة املالية التي متكنه من االشرتاك يف خدمة النقل املدريس من
العوامل املؤثرة عىل استمراره يف املدرسة وخصوص ًا يف حالة كون مراكز التعليم املؤقتة غري مفتوحة يف كل مكان ،أو
أن تكون املدارس احلكومية بعيدة .أضف إىل ذلك بداية دوام مراكز التعليم املؤقتة يف بعض الواليات يكون يف وقت
متأخر واضطرار الطالب للعودة إىل منازهلم عند حلول الظالم ،مما يدفع بعض العائالت إىل منع أطفاهلم وخصوص ًا
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اإلناث من الذهاب إىل املدارس.

ومن األسباب األخرى التي تبعد األطفال عن املدارس ،التسجيل واالفتقار إىل املعرفة واخلربة الالزمة للقيام
باإلجراءات البريوقراطية (الروتينية) كاحلصول عىل الوثائق .وأمر أخر وهو الغموض الذي يشعر به السوريون عىل
املستوى االجتامعي واملكاين.

ومن العوائق األخرى التي حتول دون التحاق األطفال باملدارس هي املواقف السلبية من قبل بعض أقسام
الشعب الرتكي ضد األطفال السوريني .وأخري ًا عدم ذهاب الطالب السوريني املتفوقني إىل مدارس العلوم
ومدارس االناضول كبقية الطالب املتفوقني األتراك بسبب نظام اختبار االنتقال من التعليم األسايس إىل التعليم
الثانوي ) ،(TEOGحيث يذهب الطالب السوريون عموم ًا إىل املدارس التي يذهب إليها الطالب ذوي الدرجات
املتدنية .ويضاف إىل كل ذلك النقص يف املدارس والفصول الدراسية.

نوعية التعليم املقدم لألطفال السوريني
هناك العديد من العنارص التي حتدد نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال السوريون .ويعد ختطيط اخلدمات
التعليمية لألطفال السوريني أحد أهم العنارص األساسية.
من الصعوبات التي تواجه مسألة إعداد خطة منتظمة لتقديم التعليم اجليد لألطفال السوريني هي الزيادة املستمرة
يف عدد السوريني يف تركيا ،والتنقالت املستمرة للعائالت السورية بني الواليات ،وجود  2.8مليون سوري يف 13
والية والتي تعاين أكثرها من الصعوبات يف املدارس والبنية التحتية.

والعنرص اآلخر اهلام هو بدء مراكز التعليم املؤقتة دوامها يف وقت متأخر (الساعة الثانية والنصف ظهر ًا) يف
املدارس التي تنتهج الدوام الثنائي ،وذلك بسبب االفتقار إىل األبنية والصفوف املدرسية.

وبسبب البدء املتأخر للدوام يف املدارس وعمل بعض الطالب يف ساعات ما قبل الدوام املدريس أو اهتاممهم
بأمور أخرى ،فإن ذلك يؤدي إىل انخفاض أدائهم املدريس .إضافة إىل عنرص النقص الكبري يف بعض الوسائل
التعليمية املستخدمة يف املدارس.

ومن العنارص األخرى التي تؤثر عىل نوعية وجودة التعليم هي مشكلة التواصل بني إدارة املدرسة والطالب
واألرس ،يف حني أن هذه املشكلة غري موجودة يف مراكز التعليم املؤقتة ،لكن ظهرت يف املدارس احلكومية بسبب
عدم معرفة األرس للغة الرتكية وتعلم الطالب هلا حديث ًا.
وإضافة إىل كل تلك العنارص استخدام مراكز التعليم املؤقتة لغرف خمتلفة غري جمهزة وغري مكتملة يف إدارة
املراكز ،ووضع إعالنات ولوحات توجيهية بأوراق بسيطة وليست ذات قيمة ،كلها عوامل تؤثر سلب ًا عىل مشاعر
الطالب باالنتامء إىل املدرسة.

ويف عملية انتقاء املعلمني للمراكز التعليمية املؤقتة جيري اتباع أكثر من مرحلة .حيث يعترب إعطاء املعلمني
19

تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات واملقرتحات

دورات تأهيلية خاصة باملهنة ،وإجراء املقابالت وما شاهبها معهم ،وتعيينهم عىل ضوء تلك النتائج ،أمور من شأهنا
أن تفتح الطريق نحو تعزيز كفاءهتم .وبخصوص املناهج والكتب املدرسية التي يستخدمها الطالب السوريني تم
إزالة األقسام التي متتدح نظام األسد وتيسء للدولة الرتكية ،وإضافة أقسام تعرف الطالب السوريني بالدولة الرتكية
وثقافتها .ويف مراكز التعليم املؤقتة يسبب ضيق الوقت املخصص لباقي املواد الدراسية غري اللغة الرتكية يف عدم
استيعاب الطالب لبعض املواد.

ومن العنارص اهلامة التي تؤثر عيل نجاح األطفال السوريني هي الغياب والنقص يف الدافع واألهداف .وقد
لوحظ ارتفاع نسبة الغياب عند الطالب السوريني بسبب التنقالت الكثرية للعائالت السورية ،إضافة إىل ذلك
يؤثر عدم اإلملام الكايف لألطفال السوريني باللغة الرتكية يف املدارس احلكومية عىل مستوى نجاحهم .وتتسبب آثار
احلرب واخلسائر يف العائلة وغموض املصري نقص ًا كبري ًا وحقيقي ًا يف دافع وأهداف بعض األطفال السوريني .ومن
جانب أخر متت اإلشارة خالل بعض املقابالت التي أجريت يف إطار هذا البحث إىل أن بعض األطفال السوريني
لدهيم درجة كبرية جد ًا من الدافع واحلافز ،بل أن بعضهم أظهر تفوقه حتى يف املدارس احلكومية وكان من بني
الطالب األوائل ،لكن مثل هؤالء الطالب عددهم قليل جد ًا.

تعترب احلرب والعنف واالضطرار إىل ترك البالد كلها أسباب من شأهنا أن تؤدي إىل املشاكل النفسية واالجتامعية
عند األطفال السوريني ،ومن الرضوري توفري خدمات التوجيه واإلرشاد هلؤالء األطفال .غري أنه ولوقت قريب
كانت مراكز التعليم املؤقتة تعاين من عدم وجود معلمني للتوجيه واإلرشاد ،وكانت املدارس احلكومية تعاين من قلة
أعدادهم ،مما كان يشكل عائق ًا أمام توفري الرعاية الكافية لألطفال السوريني .الذين كانت تتم اعادة تأهيلهم بشكل
أكرب بجهود املعلمني السوريني .وأخري ًا عند النظر إىل البيئات الصفية يف املدارس احلكومية يالحظ أنه ال يوجد
توافق وتناغم بالقدر الكايف بني الطالب األتراك والسوريني.

املقرتحات
● ●ينبغي القيام بإجراءات تؤدي إىل زيادة وعي املدرسني واإلداريني يف املدارس بشأن تعليم األطفال السوريني.
ومن املهم قيام موظفي اجلهات العامة بأعامهلم بإخالص فيام يتعلق بتعليم األطفال السوريني.
● ●ينبغي االستمرار بمراكز التعليم املؤقتة حتى يتعلم األطفال السوريون اللغة الرتكية بالقدر الكايف يف املدارس
احلكومية .وإعداد اخلطط بنا ًء عىل احتياج األطفال للمساعدة يف تعلم اللغة الرتكية بعد إغالق مراكز التعليم املؤقتة،
إضافة إىل ذلك ينبغي بعد إغالق مراكز التعليم املؤقتة تطوير السياسات بنا ًء عىل املخاوف التي تنتاب املجتمع
السوري من نسيان ثقافتهم ونسيان اللغة العربية.
● ●عىل الرغم من ختصيص تركيا موارد كبرية جد ًا من أجل تعليم األطفال السوريني ،إال أن هذه املوارد غري كافية.
ولذلك ينبغي عىل املجتمع الدويل حتمل مزيد من املسؤولية فيام يتعلق بتعليم األطفال السوريني ونقل املزيد من
املوارد إىل تركيا ،وعىل وجه اخلصوص فتح املجال الستخدام األموال التي تم وردت من صندوق االحتاد األورويب
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لبناء املدارس والصفوف املدرسية بشكل عاجل .حيث تعترب بناء املدارس والصفوف ،وسائل النقل ،الوسائل
التعليمية ،املساعدات املالية للموظفني ،أمور تؤدي إىل زيادة تعليم األطفال السوريني وتوفري تعليم ذو نوعية أفضل.
● ●تم تصنيف األطفال غري امللتحقني باملدارس يف هذا البحث إىل ثالثة أصناف ،وينبغي التعامل مع هؤالء األطفال
بأساليب وأدوات خمتلفة تبع ًا لتأثري تلك العقبات التي تعرتض طريق التحاقهم باملدارس .الصنف  1بدون مدارس
وهم األطفال الذين يعانون من نقص يف التوجيه ،فينبغي إجراء فعاليات توضيحية وزيارات ميدانية هلم وألرسهم.
الصنف  2بدون مدارس وهم األطفال الذين لدهيم مستوى متوسط من الصعوبات التي تعرتض التحاقهم باملدارس
فينبغي توفري الدعم املايل هلم ودعم النقل وما شابه .الصنف  3بدون مدارس وهم األطفال الذين لدهيم مستوى
أصعب من العقبات ،مثل طول فرتة االنقطاع عن املدرسة ،أو ألنه الشخص الوحيد املعيل ألرسته أو الذي ال
يمكن االستغناء عن دخله ومورده ،فينبغي من أجل إحلاق هؤالء باملدارس فتح أنواع خمتلفة من املدارس كاملدارس
املسائية وتقديم املساعدات املالية.
● ●ينبغي حتديد األطفال السوريني غري امللتحقني باملدارس عرب مسح ميداين وعمل مشرتك جلميع الرشائح مثل
املعلمني األتراك والسوريني ،ومديري املدارس ،ومنظامت املجتمع املدين الوطنية والدولية ،وقادات الرأي يف
املجتمع السوري والعمل عىل إحلاقهم باملدارس.
●

●ينبغي دعم فتح مدارس خاصة بالبنات لزيادة نسب التحاق اإلناث باملدارس.

● ●ينبغي زيادة عدد املباين والصفوف املدرسية بشكل عاجل ،بالنظر إىل أن بعض األطفال مل يتمكنوا من التسجيل
يف املدارس بسبب الضعف يف االستيعاب املدريس.

● ●ينبغي توجيه األطفال السوريني املتفوقني إىل املدارس التي تعنى بالعلوم والرياضيات كثانويات العلوم
واألناضول ،واملدارس التي تعنى بالعلوم االجتامعية كباقي الثانويات.
● ●من أجل حصول األطفال السوريني عىل التعليم النوعي واجليد ،ينبغي أوال توفري إمكانيات حصوهلم عىل
التعليم بدوام كامل ،وحتى حيصل ذلك ينبغي دعم اإلمكانات املادية والبنى التحتية للمراكز التعليمية املؤقتة ،وبناء
مدارس وصفوف جديدة ،حتى تستطيع هذه املراكز البدء بالدوام يف وقت مبكر.
●

●ينبغي العناية باختيار املعلمني السوريني وتنظيم أنشطة ودورات لتحسني مؤهالهتم املهنية.

● ●ينبغي عىل املعلمني األتراك يف املدارس احلكومية عدم إظهار املواقف السلبية جتاه األطفال السوريني وأن يضمنوا
مشاركتهم الفعالة يف الدروس ،وأن حيرصوا عىل عدم عزل هؤالء األطفال عن الطالب األتراك داخل الصف ،وأن
يقوموا بأعامل من شأهنا أن تزيد من متاسك وتوافق الطالب السوريني واألتراك.
● ●ينبغي إجراء دورات تعويضية لطالب مراكز التعليم املؤقتة لتاليف تقصري الطالب يف مواد الرياضيات والفيزياء
والكيمياء واللغات األجنبية.
● ●ينبغي توفري خدمات التوجيه واإلرشاد الفعالة لألطفال السوريني ،بالنظر إىل أن الكثري منهم يعاين من مشكالت
نفسية واجتامعية ناشئة عن آثار احلرب واهلجرة.
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الفصل األول
مدخل
بسبب ظروف احلرب املستمرة يف سوريا منذ ست سنوات ،اضطر أكثر من ثالثة عرش مليون شخص ترك
أماكنهم .وجلأ أكثر من مخسة مليون منهم إىل دول اجلوار كرتكيا ولبنان واألردن والعراق ومرص ووفق ًا لإلحصائيات
التي صدرت يف شهر آب عام  2017يعيش يف تركيا  3.1مليون سوري ،ويف لبنان  1مليون ،ويف األردن  660ألف،
ويف العراق  240ألف ،ويف مرص  120ألف.
تستضيف هذه الدول اخلمسة  5.2مليون سوري منهم  750ألف من عمر بني  4 - 0سنوات 1.75 ،مليون
من عمر بني  17 - 5سنة ،أو بعبارة أخرى إن نصف السوريني الذين جلأوا إىل بلدان خمتلفة هم من أعامر طالب
املدارس حتت  17سنة (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.)2017 ،
ويف اجلانب الرتكي نرى أن ما بني  18 - 5سنة يوجد  1مليون سوري ،أي أهنم بعمر املدرسة وما بني عمر 4 - 0
سنة قرابة  490ألف طفل سوري (اإلدارة العامة إلدارة اهلجرة.)2017 ،

ويضاف إىل هذه األرقام مئات اآلالف من األشخاص الذين انتقلوا من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ
خالل هذه السنوات الست .إن مسألة شمل األطفال والشباب السوريني الذين اضطروا إىل ترك بلدهم يف العملية
التعليمية الرسمية هي مسألة مهمة جد ًا .وفض ً
ال عن ذلك إن انتقال مئات اآلالف من السوريني من مرحلة الرضاعة
اىل الطفولة اىل عمر املدرسة ،ومن عمر املدرسة اىل عمر الشباب وتضمينهم إىل العملية التعليمية ونوعية التعليم
املقدم هلم هو أمر يف غاية األمهية ملستقبل زاهر هلؤالء الشباب ،وخاصة يف حالة عدم معرفة هناية هذه احلرب ،ومتى
سيكون االستقرار يف سوريا .وعدم التحاق هؤالء باملدارس يولد عاملة األطفال ،ويزيد من حاالت الزواج املبكر،
والتطرف ،واالنتامء اىل اجلامعات الراديكالية )(Watkins ve Zycks, 2014وسيضطر األشخاص مل يتلقوا تعلي ًام
كافي ًا إىل العمل بأجور متدنية.
إن عدم شمول العملية التعليمية لألطفال السوريني يف البلدان التي استقروا فيها سيؤدي اىل ظهور املشاكل يف
البناء املجتمعي ومتاسكه للدول املستضيفة ،وفض ً
ال عن ذلك يف حال انتهاء احلرب وحتقيق االستقرار يف بلداهنم،
األفراد الذين مل يتلقوا تعلي ًام كافي ًا عند عودهتم هل سيكون بإمكاهنم إضافة يشء يف بناء دولتهم من جديد ،وهذا هو
السؤال الذي يطرح نفسه.
إن التعليم الذي سيتلقاه السوريون ونوعية هذا التعليم خيدم بالدرجة األوىل مستقبلهم ورفاهيتهم ،وثاني ًا عن
طريق تلقيهم تعلي ًام كافي ًا سيكون لدهيم جمال أوسع لالنخراط يف املجتمعات املستضيفة ،واالستفادة من اإلمكانات
االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
ثالث ًا يف حال انتهاء احلرب وحتقيق االستقرار فإن السوريون الذين تلقوا تعلي ًام كافي ًا سيكونون مؤهلني أكثر لبناء
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دولتهم ،ولبناء قدرات نوعية لألجيال القادمة .وتشري التقديرات إىل أن هذه األزمة يف تعليم األطفال السوريني هلا
عواقب بالغة اخلطورة بالنسبة للسوريني يف احلال ولعرشات السنوات القادمة.

سيحصل األطفال من خالل التعليم عىل شتى أنواع الدعم ويكون لدهيم فرصة للتخلص من آثار احلرب
واكتساب املهارات واملؤهالت الالزمة للمهن التي سيعملون هبا يف املستقبل .وعند حرماهنم من فرصة التعليم،
ستختفي آماهلم يف املستقبل وسيزداد الفقر بني األجيال ،ويصبح االستقرار االجتامعي مهدد ًا ويفقدون أي فرصة
للبناء ،وسيؤخذ من أيدي الشباب السوريني غري املؤهلني الفرص ويدفع هبم إىل هوامش املجتمع .وعند ذلك
سيحاول الشباب احلصول عىل فرص جديدة باللجوء إىل أعامل أخرى كالقيام برحالت صعبة/مميتة ،أو االنضامم
إىل اجلامعات املتطرفة ).(Watkins ve Zycks, 2014

وقد أدرك املجتمع الدويل هذه املخاطر ،فبدأ بمعاجلة قضية تعليم األطفال السوريني بعد أولوية تقديم
املساعدات اإلنسانية ،ويف هذ اإلطار قامت منظمة األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة «اليونيسيف» يف عام 2013
بإطالق مبادرة «عدم إضاعة اجليل» وعىل الرغم من كل هذا إال أنه من الصعب القول بأن تعليم األطفال السوريني
قد حظي باهتامم ودعم كافيني من املجتمع الدويل ووسائل اإلعالم .ويف حني أن هناك العديد من التقارير الوطنية
والدولية والتحليالت والدراسات التي تتناول الوضع العام للسوريني ،إال أنه تم نرش عدد أقل بكثري من األبحاث
والتحليالت والتقارير التي تركز عىل مشكلة التعليم .وقد بحثت منظمة األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة
«اليونيسيف» يف تقريرها الصادر يف شهر نيسان  2017الواقع التعليمي للسوريني يف البلدان اخلمسة املستضيفة
ويف الداخل السوري .ويؤكد هذا التقرير عىل أنه يف كل بلد وعىل الرغم من التقدم الكبري الذي تم إحرازه يف
تعليم األطفال السوريني بمرور الوقت هناك الكثري من األشياء التي يتعني القيام هبا يف هذا اخلصوص (اليونيسف،
.)2017
مركز راند كوربوريشن واحدة من اهم مراكز األبحاث يف الواليات املتحدة األمريكية قدمت تقرير ًا عن سياسات
وممارسات تعليم األطفال السوريني يف تركيا واألردن ولبنان ،وقد تم إعداد هذا التقرير بعد الزيارات امليدانية يف
عام  .2014وقد أبرز التقرير العقبات التي حتول دون وصول األطفال السوريني إىل املدارس ،وهي قلة املدارس
أو الصفوف املدرسية واللغة واملناهج الدراسية والنقل والوثائق وعاملة األطفال والزواج املبكر والرسوم املدرسية
واألمن.
تركيا وعىل الرغم من العمل الكبري الذي تقوم به يف زيادة عدد املدارس إال أهنا ال حتقق الكفاية إىل اآلن.

ويف موضوع تعليم السوريني تم اقرتاح وضع خطة اسرتاتيجية لتعليم األطفال املترسبني خارج املدارس وإنشاء
مدارس مناسبة بدوام كامل وجودة عالية ،وتطوير فرص التعليم البديل عن املدارس العامة وتوفري اجلودة للتعليم
يف املدارس التي تنتهج الدوام الثنائي ،ويف املدارس العامة (جولبرياتسون وجونستانت  .)2015وقد قامت وحدة
التنسيق بوضع تقريرها بعد فحص الوضع التعليمي للمدارس يف سوريا يف شهر آب عام .2016

أكدت دراسة أجراها معهد تنمية ما وراء البحار أن املجتمع الدويل مل يقدم املساعدات الكافية لألطفال السوريني
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ومل يفي بالوعود التي قدموها إىل هذه البلدان الفقرية ) .(Watkins ve Zyck,2014وتم نرش دراسة شاملة حول
القضية التعليمية لألطفال السوريني عىل املستوى الوطني من قبل مؤسسة االقتصاد السيايس واألبحاث االجتامعية
(سيتا) ،ومنظمة ذير وورلد يف شهر أغسطس عام  ،2017ويف هذا التقرير تم وبشكل رئييس إجراء مسح ميداين
يف مخسة واليات لتحديد العقبات املوجودة أمام الطالب السوريني غري امللتحقني باملدارس وحتليل وضع الطالب
السوريني امللتحقني يف املدارس (مؤسسة االقتصاد السيايس واألبحاث االجتامعية (سيتا) ،ومنظمة ذي وورلد
.)2017
قامت البلدان التي استضافت السوريني بدعم األطفال منذ اللحظة األوىل للهجرة وحاولت توفري فرص التعليم
هلم ،ومع ذلك فقد عانت هذه الدول من ضعف يف املوارد املالية والبرشية وتوفري النظام التعليمي املالئم ،وعىل
الرغم من أمهية التعليم لألطفال السوريني ،إال أن املؤسسات واجلهات الدولية املانحة كانت بطيئة يف دعم هذه
الدول املستضيفة للسوريني ،من الصعب جد ًا عىل هذه الدول توفري تعليم جيد هلم دون أي دعم مايل وبرشي
)(Watkins and Zycks,2014

تركيا وإن قامت منذ اللحظة األوىل ببعض اإلجراءات إال أهنا تأخرت كثري ًا يف إدراك أمهية التعليم بالنسبة
لألطفال السوريني ووضع السياسات املتعلقة بذلك ،وكان السبب الرئيس هلذا الوضع هو توقع هناية احلرب يف
سوريا يف وقت قصري ،وعودة السوريني إىل بلدهم ،لكن مع طول احلرب والنزوح اجلامعي للسوريني إىل تركيا
وانتشارهم يف مجيع أنحاء البالد ،أدركت حينها أن احلرب يف سوريا لن تنتهي قريب ًا وأن االستقرار لن يتحقق ،فبدأت
بوضع سياسات نشطة وفعالة بخصوص تعليم األطفال السوريني.

واجهت تركيا بعض الصعوبات عندما وضعت عىل جدول أعامهلا مسألة تعليم األطفال السوريني ،وكانت أوىل
هذه املتاعب ،الصعوبات التي واجهتها يف البنية التحتية يف الواليات األكثر ازدحام ًا بالسوريني وهي شانىل أورفه،
غازي عنتاب ،اسطنبول ،يف هذه الواليات كان متوسط نصيب الصف الواحد من الطالب واملعلمون مرتفع جد ًا
(وزارة الرتبية والتعليم  ،)2017إضافة إىل ذلك فإن نسبة  % 19.3من مدارس التعليم االبتدائي يف تركيا هي تنتهج
الدوام الثنائي ،وتبلغ نسبة الطالب األتراك الذين يذهبون إىل هذه املدارس  ،% 45.9ونسبة  % 65من هذه املدارس
موجودة يف واليات غازي عنتاب وأضنة وبورصة و % 64-55يف واليات اسطنبول وأنقرة و إزمري وشانىل أورفه
ومرسني وعثامنية (.نقابة موظفي الرتبية والتعليم )2016

وقد شهدت الواليات التي تسكنها أغلبية سورية يف تركيا نقص ًا شديد ًا يف املدارس وخاصة الواليات التي تنتهج
الدوام الثنائي يف مدارسها ،والصعوبة الثانية هي كثرة تغيري السوريني أماكن إقاماهتم بعد دخوهلم اىل البالد .حيث
أن أكثر من  ٪60من السوريني الذين فروا من بالدهم ،قدموا إىل تركيا وعددهم يف ازدياد كل يوم ،أضف اىل ذلك
فإن تركيا بدأت بتغيري سياساهتا وممارساهتا فيام خيص تعليم السوريني بشكل رسيع ،وإذا أردنا أن نعرب بواقعية أكثر
نقول :إن نسبة السوريني امللتحقني باملدارس هي  ٪40يف عام  2015وهذه النسبة ارتفعت مع ازدياد السوريني اىل
 %50يف عام ((( .2016واعتبار ًا من عام  2016بدأت تركيا بتبني سياسات أكثر فاعلية جتاه تعليم السوريني اللغة
((( معدل التحاق األطفال السوريني باملدارس يف عام  2016هو  %58وفق بيانات منظمة األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة (اليونيسيف  )2017يف حني

25

تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات واملقرتحات

الرتكية ودمج تعليم الطالب السوريني مع الطالب األتراك يف املدارس احلكومية ،ونتيجة للتغري الرسيع يف األرقام
والسياسات واملامرسات املتعلقة بتعليم السوريني يف تركيا تفقد الكثري من التقارير والتحليالت املنشورة دقتها.

ويبحث هذا التقرير الذي بني يديك الوضع التعليمي للسوريني يف تركيا يف دراسة استقصائية ميدانية واسعة
النطاق وشاملة مع السياسات التعليمية احلالية .ويف هذا التقرير تم اجراء مقابالت ليس فقط مع موظفي الوزارة
أو املعلمني العاملني يف املدارس احلكومية واملعلمني العاملني يف مراكز التعليم املؤقت ،بل أيضا مع مديري املدارس
احلكومية واملدرسني والطالب األتراك والسوريني واملدرسني السوريني يف مراكز التعليم املؤقت والطالب واملنسقني
األتراك ،وأولياء أمور الطالب يف املدارس اخلاصة واحلكومية ،والطالب الذين هم دون سن املدرسة وذوهيم ومع
ممثيل املنظامت الوطنية والدولية .ويف هذا الصدد يركز هذا التقرير وبأبعاد متعددة عىل إزالة العقبات التي حتول دون
التحاق األطفال السوريني باملدارس ،واألهم من ذلك كله الرتكيز عىل تقديم التعليم اجليد لألطفال السوريني.
إن اهلدف من هذه الدراسة هو الكشف عن األسباب الكامنة وراء عدم التحاق األطفال السوريني باملدارس يف
تركيا ،وحتديد الصعوبات التي يواجهها األطفال السوريون يف املدارس .وبناء عىل ذلك فإن من بني أهدافها أيض ًا
نتيجة زيادة نسبة االلتحاق باملدارس بني األطفال السوريني هو التغلب عىل الصعوبات التي تواجههم يف البيئة
املدرسية ،ووضع مقرتحات لتحسني نوعية التعليم الذي يتلقونه ،ويف هذا السياق ،تم حتليل العقبات التي حتول
دون التحاق األطفال السوريني باملدارس وحتديد عالقتهم باملسؤولني اإلداريني واملدرسني والطالب األتراك،
والصعوبات التي تواجههم خالل العملية التعليمية ،وحتديد املستويات التعليمية واملدرسية للطلبة السوريني وما
يمكن أن ينتظر منهم يف املدرسة ويف املستقبل .وأخري ًا تدرس اآلثار املحتملة إلغالق مراكز التعليم املؤقت من
منظور املدراء واملعلمون والطالب وأولياء األمور.

وعىل الرغم من اجراء العديد من حمادثات السالم بشأن إهناء احلرب يف سوريا ،إال أنه من املتوقع أن يستغرق
توفري االستقرار يف سوريا وقت ًا طويالً ،ويف هذه احلالة يمكن التنبؤ بأن السوريني سيعيشون يف تركيا لسنوات طويلة،
فضال عن ذلك ،تم قبول فكرة عدم إمكانية عودة السوريني اىل بلدهم يف الوقت القريب وبقائهم للعيش يف تركيا
لفرتة أخرى من الزمن كسياسة أمر واقع .وبناء عليه تقوم السلطات الرتكية بمنح أذونات العمل وتستمر مناقشاهتا
حول منحهم اجلنسية ،وعند النظر إىل أن السوريني سيعيشون يف تركيا لفرتة أطول ،فمن األمهية بمكان أن يتكيف
السوريون مع املجتمع الرتكي بشكل أكرب .وعىل وجه اخلصوص ،تشكل مشاركة األطفال والشباب السوريني يف
التعليم أمر ًا حاس ًام من شأنه أن يعجل بعملية التكيف االجتامعي ،ومن خالل التعليم سيتمكن الشباب واألطفال يف
أشخاصا نافعني عىل مستوى الفرد واملجتمع .كام أن تعليم
مرحلة البلوغ من زيادة مؤهالهتم املهنية وبالتايل يكونوا
ً
األطفال السوريني عىل املدى الطويل سينتج هلم مسامهات هامة سوا ًء استمروا بالعيش يف تركيا أو عادوا اىل بلدهم.
وسيكون للذين اختاروا البقاء يف تركيا مسامهات يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،يف حني أن الذين
سيعودون اىل سوريا سيحاولون بناء بلدهم ومدهنم وجمتمعاهتم بفضل التعليم الذي نالوه يف تركيا ،وهبذا املعنى
يعترب التعليم اسرتاتيجية ذات أمهية بالغة .ولذلك ،فإن ضامن التعليم األكثر تأهي ً
ال هلؤالء سيكون اسرتاتيجية هامة
أن معدالت التحاقهم حسب بيانات وزارة الرتبية والتعليم يف تاريخ  15أيلول  2017هو .%54
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هلم ودونام أي متييز ضدهم يف املدرسة.

ومن ناحية أخرى فإن حرمان األطفال والشباب من التعليم سيقلل من رأس املال البرشي واخلربة العملية،
وسيكونون غري قادرين عىل العمل يف وظائف أكثر تأهي ً
ال هلم يف تركيا ،واألهم من ذلك كله أن هؤالء الشباب لن
يتمكنوا من إقامة عالقات كافية مع املجتمع الرتكي ،وهذا ما يزيد من خطر التهميش أو االنغالق عىل الذات أو
التطرف ،وبالنظر إىل فوائد التعليم والعواقب السلبية للحرمان منه ،فإن اهلدف األسايس هلذه الدراسة هو املسامهة
يف تقديم التعليم اجليد جلميع األطفال السوريني.

أجريت هذه الدراسة باستخدام أسلوب البحث النوعي .ألن اهلدف الرئييس من هذا البحث هو استخراج
واستنتاج معلومات جديدة لذلك كان اختيارنا ألسلوب البحث النوعي ،وقد تم التخطيط للبحث عىل مرحلتني،
يف املرحلة األوىل كان اهلدف حتديد اإلطار العام للبحث من خالل مقابالت مع اجلهات الفاعلة الرئيسة .ويف هذا
االطار تم حتديد املؤسسات واملنظامت الرسمية املهتمة بأمر السوريني وهي وزارة الرتبية والتعليم )(MEBورئاسة
ادارة الكوارث والطوارئ ) (AFADومؤسسة الشؤون الدينية الرتكية ) (TDVوهي منظمة جمتمع مدين تقوم بأنشطة
تعليمية واسعة النطاق للسوريني ،وصندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة (اليونيسيف) الذي هيتم اهتامم ًا
وثيق ًا بتعليم الشعب السوري وأجريت لقاءات مع ممثلني كبار يف مكتبهم يف تركيا .كام تم طلب إجراء لقاء مع
املديرية العامة إلدارة اهلجرة وهي واحدة من أهم اجلهات الفاعلة يف تركيا إال ان املقابلة مل تتم بسبب عدم الرد من
املؤسسة ذات الصلة.
يف املرحلة األوىل من البحث متت االستفادة من جتارب هذه املؤسسات عرب األنشطة التي يقدموهنا يف سبيل تعليم
األطفال السوريون والصعوبات التي يواجهوهنا خالل عملية التعليم .وتم استخدام النتائج التي حصلنا عليها من
هذه اللقاءات يف املرحلة األوىل يف البحوث امليدانية التي تم إجراؤها يف املرحلة الثانية من خالل عقد مقابالت
مجاعية مركّزة وإعداد نامذج مقابالت معمقة ،واللقاءات التي متت يف املرحلة األوىل كانت يف شهر أذار عام .2017

أما املرحلة الثانية من هذه الدراسة تم حتديد العينات وتنويعها إىل أقىص حد ممكن جلمع أكرب قدر ممكن من
البيانات ،وهلذا الغرض تم استخدام النتائج املستخلصة من اللقاءات التي متت يف املرحلة األوىل مع اجلهات
الفاعلة الرئيسة ،ومن البحوث التي قدمتها وزارة الرتبية والتعليم حول األطفال السوريني الذين هم يف سن التعليم
ومعدالته املدرسية حسب عدد السكان ،والدراسات األولية التي تم اجراؤها سابق ًا حول تعليم األطفال السوريني
والنتائج املستخلصة منها واالستفادة منها يف حتديد العينات والقطاعات التي ستجري فيها الدراسات .وقسمت
الواليات التي ستجري فيها الدراسات إىل ثالثة أقسام:
 .١مراكز اإليواء املؤقت ) (GBMوهي الواليات التي حتتوي عىل خميامت ،وهذه الواليات تنقسم إىل فئتني
فرعيتني:
أ .الواليات الواقعة عىل احلدود السورية.

ب .الواليات غري الواقعة عىل احلدود السورية.
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 .٢الواليات التي ال حتتوي عىل مراكز إيواء مؤقتة لكن أعداد السوريني فيها فوق املتوسط.

 .٣الواليات االنتقالية( :وهي الواليات التي يستخدمها السوريني للهروب غري الرشعي اىل أوروبا).
ويف هذا اإلطار تم اجراء دراسات ميدانية يف تسعة واليات.

●

●الواليات التي حتوي مراكز إيواء مؤقتة وهي:

أ .الواليات احلدودية التي حتوي سوريني :غازي عنتاب ،هاتاي ،شانىل أورفه
ب .الواليات غري احلدودية :قهرمان مرعش ،عثامنية

●
●

●الواليات التي ال يوجد فيها مراكز إيواء مؤقت :اسطنبول ،انقرة ،قونيا.
●الواليات االنتقالية :إزمري.

ونظر ًا ألن اهلدف من هذه الدراسة هو حصول األطفال السوريني عىل التعليم وفهم املشاكل التي يواجهوهنا
وتقديم التوصيات يف سبيل حصوهلم عىل التعليم اجليد ،فإنه تم إدراج مجيع القطاعات التي يمكن أن تقدم معلومات
أكرب يف هذا اخلصوص .وقد تم انشاء إطار من النامذج اهلادفة وفق أقىص حد ممكن من تنوع العينات.
كام نعتقد أن تكرار اللقاءات يف مجيع الواليات واألقسام تؤدي إىل تقوية اإلدارة ،لكن من جانب آخر قد تؤدي
إىل زيادة يف التكلفة والوقت ،لذا يعترب من املناسب توزيع املقابالت املعمقة ذات املواضيع املتعددة وأنواع املقابالت
اجلامعية املركزة عىل مجيع الواليات.

وقد تم احلصول عىل موافقة من وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ  2017.03.03ورقم الكتاب
 4329062/605.01/81576613حيث تم إجراء البحث بني شهري نيسان وحزيران من عام .2017
وضمن نطاق هذا البحث تم إجراء ما جمموعه  60مقابلة ذات مواضيع متعددة و 15مقابلة مجاعية مركّزة ،وتوزيع
هذه املقابالت واللقاءات اجلامعية املركزة وفق ما ييل:
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اجلدول رقم  .1عدد األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت ذات مواضيع معمقة يف الواليات ،وعدد
املقابالت اجلامعية املركزة.

أثناء اجراء املسح امليداين تم اعتامد مبدأ تسجيل الصوت لكل مقابلة بإذن من األشخاص الذين أجريت معهم
املقابالت ،ومع ذلك فإن بعض األشخاص املشاركني طلب عدم تسجيل الصوت ،وقد تم تدوين املالحظات بشكل
مفصل خالل املقابالت ،إضافة إىل ذلك وبعد كل مقابلة تم كتابة تقرير قصري عن مواقف وسلوكيات األشخاص
الذين أجريت معهم املقابالت وتقييم التطبيق يف تلك الوالية .وكان اهلدف من هذه التقارير حتديد الفروق يف
التطبيق بني الواليات وتسهيل فرتة كتابة التقرير.
وقد تم اجراء املقابالت مع املشاركني األتراك باللغة الرتكية ومع املشاركني السوريني باللغة العربية أو اإلنجليزية
أو الرتكية ،ومع ممثيل منظامت املجتمع املدين باللغة اإلنجليزية .وبعد االنتهاء من البحوث امليدانية ،تم تدوين وكتابة
ثم بدأت عملية حتليل البيانات.
مجيع التسجيالت الصوتية ،ومالحظات املقابالت ،وتقييم تقارير الواليات ،ومن ّ

تم حتليل نتائج املقابالت املعمقة ونتائج املقابالت اجلامعية املركزة من خالل أسلوب حتليل املحتوى ،ويف
أسلوب حتليل املحتوى يتم تقديم البيانات يف فئات توضيحية ،وحتى تبقى هذه املجموعة الكبرية من النتائج
واضحة ومفهومة يتوجب علينا بناء املفاهيم والعالقات (جروسيل  ،2017مارفاستي .)2004

يف هذه الدراسة تم الكشف عن الرموز والفئات واملواضيع املتشاهبة داخل البيانات ،وهبذه الطريقة جرى حتليل
التقارير حتت ثالثة مواضيع اإلدارة ،توفري التعليم ،تقديم التعليم اجليد واألنشطة التي ترمي إىل حتسني فرص
احلصول عىل التعليم ونوعيته ومواجهة الصعوبات التي تواجه عملية التعلم.

يف هذه الدراسة تم تبني مبدأ عدم الكشف عن هوية املشاركني واحلفاظ عىل خصوصيتهم وضامن عدم وجود أي
معلومات إضافية تعرب عن هوياهتم .فقط تم ذكر أسامء منظامت املجتمع املدين التي أجريت معها املقابالت ،وبناء عىل
ذلك عند الكشف عن املقابالت مل يتأثر مبدأ عدم إظهار اهلوية ،وإنام فقط كانت تتم اإلشارة اىل الوالية التي جترى
فيها املقابلة ومهنة الشخص املشارك .وعىل سبيل املثال :تم إجراء مقابلة مع طفلة غري متعلمة يف اسطنبول أشري إليها
بالقول طفلة بدون مدرسة رقم  .5وعندما تتم االشارة اىل املقابالت اجلامعية املركزة ال يتم ذكر األشخاص فرد ًا فردا
وإنام تتم اإلشارة اىل املقابلة نفسها .وعىل سبيل املثال املقابلة اجلامعية املركزة مع املعلمني األتراك رقم  1أنقرة ،هذه
املقابلة متت مع املعلمني األتراك يف أنقرة ومتت اإلشارة اليها بذلك االسم.
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الفصل الثاين
املعلومات العامة عن أعداد السوريني يف تركيا
يف السنوات الست منذ اندالع احلرب األهلية يف سوريا يف  15مارس  ،2011اضطر أكثر من نصف السكان
السوريني ( 13.5مليون شخص) إىل مغادرة منازهلم .حوايل  6.3مليون شخص منهم اضطروا إىل ترك منازهلم
وجلأوا إىل أماكن متفرقة داخل البالد يف حني أن ما يقارب من  5ماليني شخص جلأوا إىل بلدان أخرى (املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .)2017
تركيا ومنذ اللحظة األوىل للحرب األهلية يف سوريا اعتمدت سياسة الباب املفتوح للحدود لدخول منكويب
احلرب .ويف عام  2011عندما بدأت احلرب قامت جمموعة مكونة من  252شخصا باللجوء إىل تركيا بتاريخ 29
نيسان ( 2011توبجو  ،)2017ومنذ ذلك التاريخ بدأت أعداد الالجئني السوريني يف تركيا باالزدياد ،ومنذ 2012
ارتفع عدد األشخاص الفارين من سوريا والذين جلأوا إىل تركيا برسعة كبرية مع تزايد اهلجامت عىل املدنيني يف
البالد .ويف الشكل رقم  1يمكن أن نرى أنه يف عام  2012بلغ عدد السوريني الذين جلأوا إىل تركيا  14ألف بينام يف
عام  2013ارتفع هذا العدد إىل  225ألف شخص ،ووصل يف عام  2014إىل  1.5مليون ويف عام  2015إىل 2.5
مليون ويف عام  2016إىل  2.8مليون شخص.

يف عام  2017وإن كانت معدالت النزوح اىل تركيا قد بدأت باالنخفاض إال أن أعداد الالجئني قد جتاوز 3
مليون شخص .إمجايل  5.2مليون شخص الذين غادروا سوريا ،يوجد منهم اليوم  3مليون شخص يف تركيا،
وبعبارة أخرى إن أكثر من  %60من الذين غادروا البالد متواجدون يف تركيا (املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني .)2017
الشكل ( .)1عدد السوريني املسجلني يف تركيا حسب السنوات ()2017 - 2011

املصدر .املديرية العامة إلدارة اهلجرة 2017

مالحظة .تم حتديث هذه األرقام املوجودة يف الشكل من قبل املديرية العامة إلدارة اهلجرة بتاريخ .2017.06.29
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مع بداية اللجوء السوري إىل تركيا أقيمت يف شانىل أورفا ،غازي عنتاب ،ماردين ،هاتاي ،وكيليس كواليات
حدودية لسوريا خميامت عرفت باسم مراكز اإليواء املؤقتة ،وفيام بعد أقيمت هذه املراكز يف الواليات القريبة من
احلدود مثل قهرمان مرعش ،أضنة ،اديامن ،عثامنية ،ومالطية .وكام هو موضح يف الشكل  2يوجد  23مركز إيواء
مؤقت يف عرش واليات يعيش فيها  245ألف سوري ،و 2.8مليون سوري املتبقيني يعيشون يف واليات خمتلفة.
وبعبارة أخرى فإن نسبة  % 8من السوريني يعيشون يف مراكز اإليواء املؤقتة بينام نسبة  % 92يعيشون يف واليات
خمتلفة.
الشكل( .)2عدد السوريني الذين يعيشون يف مراكز اإليواء املؤقتة وخارجها ونسبتهم املئوية.

املصدر .املديرية العامة إلدارة اهلجرة 2017

مالحظة .تم حتديث هذه األرقام املوجودة يف الشكل من قبل املديرية العامة إلدارة اهلجرة بتاريخ .2017.06.29

ومع ارتفاع أعداد السوريني يف تركيا أصبحت مراكز اإليواء املؤقتة غري كافية .حيث أن قسم من السوريني يف
األيام األوىل للحرب بقوا مقيمني خارج هذه املراكز عند أقارهبم يف تركيا.

ومنذ عام  2014ومع طول مدة احلرب يف سوريا أصبحت مراكز اإليواء املؤقتة غري كافية إليواء السوريني.
وهكذا انترش السوريون يف مجيع انحاء تركيا ،وال سيام الواليات احلدودية .وكام هو موضح يف اخلريطة رقم ()1
يعيش السوريون بشكل مكثف يف الواليات احلدودية ويف الواليات ذات الثقل االقتصادي مثل اسطنبول ،وانقره،
موضح يف الشكل رقم ( )3يعيش  1.3مليون سوري يف الواليات
وبورصا ،وازمري ،وبعبارة أوضح وكام هو ّ
احلدودية شانىل أورفا ،هاتاي ،غازي عنتاب وكيليس .ونسبة السوريني يف هذه الواليات األربعة  % 42من جمموع
نسبة السوريني يف عموم تركيا .وإذا أضفنا اىل هذه الواليات احلدودية أضنة ومرسني وماردين وكهرمان مرعش
كواليات قريبة من احلدود يعيش يف هذه الواليات الثامنية حوايل  1.8مليون سوري ،وهو ما يعادل نسبة % 58
من جمموع السوريني يف عموم تركيا .وأكثر تواجد للسوريني هو يف أكرب واليات تركيا من الناحيتني السكانية
واالقتصادية اسطنبول.
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وكام هو موضح يف الشكل رقم ( )3فإن  488ألف سوري يعيشون يف اسطنبول .أضف إىل ذلك يعيش يف ازمري
 113ألف ويف بورصا  112ألف سوري ،ويف أنقره  79.5ألف ويف قونيا  78.5ألف ،أي ما نسبة  % 87وهو ما
يعادل  2.7مليون سوري يعيشون يف هذه الواليات الثالثة عرش املذكورة.

ويوضح الشكل رقم ( )4العدد األقل من السوريني يعيشون يف واليات ذات كثافة سكانية وفرص العمل فيها
قليلة عموم ًا كمناطق البحر األسود ومناطق األناضول الرشقية ،ويف هذه الواليات أعداد الالجئني السوريني هي
عىل التوايل بارتني ( ،)41باي بورت ( ،)42أرتفني ( ،)45سينوب ( ،)84آغ در ( )85غوموش هانة ( ،)87تون
جييل ( )107وآرداهان (.)123
اخلريطة ( .)1توزع السوريني يف تركيا حسب الواليات.

املصدر .املديرية العامة إلدارة اهلجرة 2017

مالحظة .تم حتديث هذه األرقام املوجودة يف اخلريطة من قبل املديرية العامة إلدارة اهلجرة بتاريخ .29.06.2017

ومن البيانات اهلامة التي تبني توزع السوريني يف تركيا نسبة إىل عدد سكان تلك الوالية .يعيش يف كيليس الوالية
القريبة من احلدود السورية حوايل ( )% 97من جمموع نسبة السكان املحليني .وعند النظر إىل نسبة السوريني يف أي
والية مقارنة مع جمموع سكان تلك الوالية نجد هاتاي  % 25شانىل أورفه  % 22غازي عنتاب  % 16ماردين % 12
عثامنية ومرسني ( .% 9الشكل )3

هذه هي الواليات األكثر تواجد ًا بالسوريني مقارنة مع جمموع السكان .من جانب آخر فإن واليات بارتني،
أنطاليا ،آرتفني ،غريسون ،سينوب ،آغ در ،باي بورت ،غوموش هانة ،قارص ،زنغل داغ ،كوتاهيا ،وارزنجان نسبة
السوريني فيها حتت  % 0.1من جمموع السكان( .الشكل )4
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الشكل(.)3

إسطنبول
شانيل أورفة
هاتاي
غازي عنتاب
أضنة
مرسني
كيليس
بورصة
إزمري
ماردين
كهرمان مرعش
أنقرة
قونيا
قيرصي
عثامنية
كوجايل
ديار بكر
ادييامان
ماالطيا
بامتان
رشناق
موغال

2017.06.29
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الشكل(.)4

آيدن
صقاريا
دنيزيل
بوردور
تكريداغ
مانيسا
نيف شهري
اسبارتا
أدرنة
العزيز
أفيون كاراهيسار
سامسون
شاناق قلعة
نيغدي
سريت
يوزغات
يالوفا
سيفاس
إسكي شهري
باليك اسري
فان
طرابزون
كريكالريل
شورم
أكرساي
أوشاك
بولو
هاكاري
كاستامونو
آغري
كريك شهري
موش
توكات
كرك قلعة
بيتليس
دوزجا
بينغول
أوردو
أرض روم
ريزه
بيليجيك
كارامان
كارابوك
أنطاليا
شانكري
كوتاحية
زونغولداك
أماسيا
أرزنجان
قارس
غرييسون
أرداهان
تونجيل
غوموش هانة
اغدير
سينوب
أرتفني
بايبورت
بارتني

2017.06.29
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واذا نظرنا إىل توزيع السوريني يف تركيا وفقا للفئات العمرية نجد أن نسبة الذكور الذين تقل أعامرهم عن 18
سنة هي  % 45من جمموع أعداد الذكور ،ونسبة اإلناث الاليت تقل أعامرهن عن  18سنة هي  % 47من جمموع أعداد
النساء .وبتعبري أخر فإن ما يقرب من نصف أعداد السوريني يف تركيا هم دون سن الثامنة عرشة .أي إن وجود مثل
هذا العدد الكبري من الشباب يظهر بوضوح أمهية التعليم اجليد الذي سيقدم لألطفال السوريني.
الشكل ( .)5اهلرم الذي يوضح أعامر السوريني يف تركيا

املصدر .املديرية العامة إلدارة اهلجرة 2017

مالحظة .تم حتديث هذه األرقام املوجودة يف اهلرم من قبل املديرية العامة إلدارة اهلجرة بتاريخ .2017.06.29

إن معدل التحاق األطفال السوريني يف تركيا باملدارس تظهر اختالف ًا كبري ًا يف الواليات حسب نتائج وزارة
الرتبية والتعليم  MEBالتي مل تقم بنرشها ،ومل نستطع اظهارها .ومنذ تاريخ  15أيلول/سبتمرب  2017أعلنت وزارة
الرتبية والتعليم  MEBعن العدد اإلمجايل للطالب السوريني يف البالد .وكام يظهر يف اجلدول ( )2واجلدول ( )3ومنذ
بداية السنة الدراسية  2018 - 2017فإن أعداد الطالب السوريني املسجلني هو  243.396طالب ًا يف 14.742
مدرسة حكومية من  370مركز إيواء مؤقت ( 280إىل  .)602أضف إىل ذلك هناك  236طالب يف التدريب املهني،
 8.235طالب ًا يواصلون تلقي تعليمهم يف املدارس املفتوحة .يبلغ عدد األطفال السوريني الذين هم يف سن املدرسة
 976.200بينام عدد الطالب املسجلني يف مجيع املدارس  .532.469ويف هذه احلالة تكون نسبة التحاق األطفال
السوريني باملدارس هو .% 54.55
اجلدول ( .)2عدد الطالب وعدد املدارس التي يستمر فيها الطالب يف تركيا
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املصدر :وزارة الرتبية والتعليم
مالحظة :بنا ًء عىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم تاريخ  18ايلول .2017
اجلدول ( .)3معدل التحاق األطفال السوريني باملدارس

املصدر :وزارة الرتبية والتعليم
مالحظة :بنا ًء عىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم تاريخ  18ايلول .2017
وعند النظر إىل توزيع السوريني يف الواليات الرتكية وفق ًا ملن هم يف سن املدرسة نجد أن الثقل موجود يف
الواليات ذات التواجد السوري الكثيف مثل :شانىل أورفا ( )% 15.16اسطنبول ( )% 14.5هاتاي ()% 12.81
غازي عنتاب (( )% 11.67الشكل  .)6وكام ذكرنا سابق ًا فإن هذه الواليات هي بنفس الوقت الواليات األكثر كثافة
بالسوريني والتي تنتهج مدارسها الدوام الثنائي.
الشكل ( .)6املعدالت املئوية لتوزع السوريني وفق ًا ملن هم يف سن املدرسة

املصدر :وزارة الرتبية والتعليم
مالحظة :بنا ًء عىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم تاريخ  16آذار.2017
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يوضح الشكل ( )7الرتتيب بني الواليات من حيث معدالت التحاق السوريني باملدارس .وفق ًا لذلك فإن أعىل
معدالت االلتحاق هي يف مالطيا بنسبة  ،% 72ويف صقاريا ،أديامان ،غازي عنتاب وكهرمان مرعش هي  ،% 50أو
أكثر ،بينام يف واليات مثل هاتاي ،شانيل أورفا ،كيليس ،عثامنية ،اسطنبول وأنقرة فإن معدالت االلتحاق هي أقل من
 .٪50إن انخفاض معدل االلتحاق باملدارس يف بعض الواليات هو قيد املالحظة ،لذا ينبغي إجراء دراسات مكثفة
لزيادة نسب االلتحاق وال سيام يف هذه الواليات.
الشكل ( .)7الرتتيب بني الواليات من حيث املعدالت املئوية لاللتحاق املدريس بالنسبة للسوريني.

مصدر :وزارة الرتبية والتعليم

مالحظة :بنا ًء عىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم تاريخ  16آذار.2017

ويوضح الشكل ( )8املعدالت املئوية لتوزيع الطالب السوريني يف املدارس احلكومية يف الواليات .ووفق ًا لذلك
فإن  ٪18من جمموع الطالب السوريني املسجلني يف عموم البالد يتلقون تعليمهم يف اسطنبول و  ٪12يف غازي
عنتاب ،و  ٪8يف شانىل أورفا وبورصا ،و  ٪7يف هاتاي.
الشكل ( .)8جمموع أعداد الطالب السوريني يف مدارس الدولة والنسبة املئوية بني الواليات.
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املصدر :وزارة الرتبية والتعليم

مالحظة :بنا ًء عىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم تاريخ  16آذار.2017

ويوضح الشكل ( )9املعدالت املئوية لتوزع الطالب السوريني يف مراكز التعليم املؤقتة ،ويظهر فيه الواليات
صاحبة الثقل يف تواجد السوريني .ووفق ًا لذلك فإن اجلزء األكرب من جمموع طالب مراكز التعليم املؤقتة يف عموم
البالد هي يف شانىل أورفا ( ،)% 23بينام يف باقي الواليات نجد هاتاي ( ،)% 20غازي عنتاب ( ،)% 17واسطنبول
(.)% 12
الشكل ( .)9جمموع أعداد الطالب السوريني يف مراكز التعليم املؤقتة والنسبة املئوية بني الواليات.

املصدر :وزارة الرتبية والتعليم

مالحظة :بنا ًء عىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم تاريخ  16آذار.2017
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عند النظر إىل الرسوم البيانية املوجودة يف األعىل يتبني لنا أن الطالب السوريون قد شكلوا ضغط ًا عىل املدارس يف
واليات شانىل أورفا ،وغازي عنتاب ،وهاتاي ،واسطنبول ،وعليه يتوجب إنشاء املباين املدرسية والفصول الدراسية
اجلديدة يف هذه الواليات .أضف إىل ذلك فإنه مع زيادة االنتقال من مراكز التعليم املؤقتة إىل املدارس احلكومية ،فإن
العبء عىل هذه املدارس سوف يزداد.
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الفصل الثالث
إدارة العملية التعليمية للسوريني
يف هذا الفصل ،سيتم رشح األنشطة اجلارية لتعليم األطفال السوريني ،ومن هي اجلهات الفاعلة التي تدير هذه
األنشطة ،ونوع اهليكلية التنظيمية .ومن ثم الكشف عن الصعوبات التي تم حتديدها عىل مستوى اإلدارة ،وفرص
احلل حسب املشاكل التي واجهتها .وأخري ًا سيتم احلديث عن تطوير السياسات املتعلقة بتعليم السوريني.

 .1.3اإلمكانات ،اجلهات الفاعلة الرئيسة والتطبيقات
السوريون ومنذ اللحظة األوىل لقدومهم اىل تركيا حاولوا جاهدين عدم إمهال تعليم األطفال .وبعد تلبية
االحتياجات اإلنسانية األساسية يف املخيامت ،تم وبشكل عاجل إنشاء مدارس من اخليم كي ال تتعطل دراسة
األطفال .اخلدمات التعليمية املقدمة يف املخيامت كانت حتت قيادة احلكومة السورية املؤقتة وبدعم من البنية التحتية
الرتكية واملعلمني السوريني املتطوعني .واستمر التعليم يف املخيامت رغم النقص يف اإلمكانات املادية املختلفة .وبام
أن األطفال كانوا يتمتعون بالوصول السهل إىل تلك املدارس يف املخيامت ،كانت معدالت االلتحاق يف املخيامت
عالية منذ البداية(((.

أما األنشطة التعليمية خارج املخيم ،فبدأت ألول مرة مع معلم سوري قدم إىل نزب ،حيث أخرب مدير الشؤون
الدينية حينها حممد غورمز إن هناك حاجة لتعليم األطفال .حيث طلب السيد غورمز من افتاء نزب ختصيص مكان
لتعليم األطفال السوريني .بعد ذلك بوقت قصري أدرك وقف الديانة الرتكي أمهية مشكلة التعليم لألطفال السوريني
وبدأ يف دعم تعليم األطفال السوريني بإطالق مرشوع « أنا أدركت ،أنا بجانبك» .يف نزب وبعد فرتة وجيزة تم افتتاح
دورتني تدريبيتني لتعليم القرآن واستمرت هذه املبادرات بدعم من وقف الديانة الرتكي يف غازي عنتاب ،شانىل
أورفا ،نزب وكيليس مستخدمني املباين املدرسية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الرتكية .وقد قام وقف الديانة الرتكي
بتكليف مساعد اإلفتاء يف كل مدينة مسؤولية تعليم األطفال السوريني ،ويف املناطق التي يتواجد فيها السوريون
بشكل مكثف أدرك الوقف بأن الدورات القرآنية التي جترهيا يف مبانيها غري كافية ،فتم الطلب اىل مديريات الرتبية
والتعليم يف الواليات ختصيص أماكن يف املدارس احلكومية لتعليم األطفال السوريني .فتم البدء باستخدام بعض
املدارس التي تنتهج الدوام الواحد لتعليم األطفال السوريني (توبجو  .)2017وقد شكلت هذه املدارس نواة مراكز
التعليم املؤقتة التي ستفتح فيام بعد.

يف السنوات األوىل التي جاء فيها السوريون إىل تركيا ،قبِل السوريون مسؤولية تعليم األطفال لكوهنم اجلهة
الرئيسة ،وبدعم من وزارة الرتبية والتعليم الرتكية .ومع طول أمد احلرب يف سوريا ،وازدياد أعداد السوريني يف
تركيا وانتشارهم عىل كامل اإلقليم الرتكي بعد أن كان منحرص ًا يف الواليات احلدودية ،برزت عىل السطح أمهية
((( هذه البيانات تستند عىل الزيارة امليدانية التي قام هبا أحد الباحثني إىل املخيامت هبدف مراقبة البيئة واألنشطة التعليمية وذلك يف ترشين الثاين عام .2012
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مسألة تعليم األطفال السوريني .وبنا ًء عىل هذه التطورات احلاصلة قامت وزارة الرتبية والتعليم الرتكية بتحمل
املزيد من املسؤولية جتاه قضية تعليم األطفال السوريني ،فبدأت يف عام  2013بوضع مسألة تعليم األطفال السوريني
املتواجدين خارج مراكز اإليواء املؤقتة عىل جدول أعامهلا ،وأرسلت خطاب ًا يتعلق بتعليم األطفال السوريني إىل
مجيع الواليات بتاريخ  26نيسان  ،2013طلبت الوزارة يف اخلطاب املرسل فحص األماكن التي تم فتحها من قبل
منظامت املجتمع املدين واإلدارات املحلية والتي تلبي احتياجات األنشطة التعليمية واالجتامعية لألطفال السوريني،
وذلك من أجل حتديد ما إذا كانت كافية وآمنة ومعاجلة النقص إن وجد (وزارة الرتبية والتعليم الرتكية)2013a ،

بعد مخسة أشهر من اخلطاب أعلنت الوزارة بكتاب يف تاريخ  26أيلول عام  2013التطبيقات واإلجراءات
اجلارية بخصوص تعليم األطفال السوريني .ووفق ًا هلذا الكتاب تم التأكيد عىل رضورة استمرارية تعليم األطفال
السوريني ،وتعويض الطالب الذين اضطروا اىل ترك دراستهم يف الوقت الراهن ،وأال تضيع عىل الطالب سنوات
دراسية يف حال رجعوا إىل بلدهم أو انتقلوا إىل بلد ثالث .وتم طلب احلصول عىل دروس إضافية من قبل املدرسني
الذين يتقنون اللغة العربية وأن يكلفوا بالعمل يف عملية تعليم األطفال السوريني .إضاف ًة إىل ذلك ضامن عمل من
يستطيع أن يقوم بمهنة التعليم من بني السوريني أو املعلمني الطوعيني بدون مقابل (وزارة الرتبية والتعليم.)2013b ،

الكتاب السابق للوزارة يشمل فقط السوريني املتواجدين يف خمتلف الواليات خارج مراكز اإليواء املؤقت .وقد
كان عدد السوريني يف تركيا عام  2013حوايل  200ألف .وكانوا يعيشون يف تلك األوقات يف مراكز اإليواء املؤقت.
ٍ
إرشاف من وزارة الرتبية والتعليم الرتكية
و ُطلب من جلنة التعليم العايل التابعة لالئتالف الوطني السوري وحتت
بإعداد حمتوى الربامج التي ستنفذ يف مراكز اإليواء املؤقتة ،تكون هذه الربامج غنية باملهارات احلياتية األساسية،
والرتبية األخالقية ،والثقافة العامة ،واملهارات االجتامعية .وتأمني فرص التعلم باملناهج الرتكية للمواطنني السوريني
من أصول تركية ،وتعلم اللغة الرتكية للراغبني بذلك.
إضافة إىل ذلك تم طلب تسجيل الطالب من مستوى الصف األول والذين يعيشون يف خمتلف الواليات خارج
مراكز اإليواء املؤقتة عن طريق وثيقة اإلقامة املؤقتة ،يف حني أن الذين ال يمتلكون هذه الوثيقة يتابعون أنشطتهم
التعليمية يف املدارس التي ترشف عليها منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية رشيطة ممارسة األنشطة التوجيهية
(وزارة الرتبية والتعليم.)2013b ،

ويظهر وبشكل واضح يف كتاب الوزارة أن بقاء السوريني يف تركيا أمر مؤقت وعودهتم إىل بالدهم ستكون قريبة،
إضافة إىل أنه مل يتم حتضري برامج التعليم املقدمة يف أماكن اإلقامة كمناهج كاملة ،بل كانت تركز عىل توفري الدعم
النفيس واالجتامعي لألطفال وحماولة انسجامهم مع هذه الربامج .ومن ناحية أخرى فإن الوزارة أولت اإلدارات
املحلية واملنظامت الوطنية والدولية مسؤولية أكرب للقيام باألنشطة التعليمية .باإلضافة إىل أنه وللمرة األوىل ُطلب
من األطفال السوريني خارج املخيم أو أماكن اإلقامة التسجيل يف املدارس العامة.
وقد كانت تركيا تتوقع أن تنتهي احلرب يف سوريا وأن يعود السوريون إىل بلدهم يف وقت قريب ،ولذلك كان
ينظر إىل وجودهم يف تركيا عىل أنه حالة مؤقتة ،دون أن يتمتعوا بوضع قانوين كامل ،وكان يعترب بقائهم يف تركيا
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رسمي ًا عىل أهنم ضيوف وكانوا يعاملون عىل هذا األساس .وقد تم تنظيم الوضع القانوين للسوريني يف تركيا يف
نيسان  2013حتت بند احلامية املؤقتة وفق قانون احلامية الدولية لألجانب رقم  .6458وبموجب هذا القانون تم
توفري اخلدمات الصحية والتعليمية واملساعدات االجتامعية للسوريني بشكل قانوين ،ويف  23أيلول عام 2014
أصدرت وزارة الرتبية والتعليم تعمي ًام ِ
كفلت بموجبه توفري فرص التعليم والتدريب لألطفال السوريني يف املخيامت
وخارجها ،ومع هذا التعميم حاولت الوزارة توجيه وتوضيح اخلدمات التعليمية ،وطلبت إنشاء جلنة وزارية برئاسة
ثم إنشاء جلنة خاصة بكل والية برئاسة مساعد مدير التعليم يف الوالية أو مدير الفرع.
وكيل الوزارة ،ومن َّ

جلان الواليات هي املسؤولة عن مستوى الطالب ونقلهم وتنسيبهم ،وذلك عن طريق حصوهلم عىل وثيقة
التعريف لألجنبي ،أما الذين ال يمتلكون هذه الوثيقة فتقوم هذه اللجان بتحديد مستوى الطالب من خالل املقابلة
الشفوية أو الفحص الكتايب حتى يتم تنسيب الطالب للصف املناسب ملستواه (وزارة الرتبية والتعليم )2014

ويعترب من أهم القضايا الواردة يف هذ التعميم املتعلق بتعليم األطفال السوريني هو توفري إمكانيات فتح مراكز
التعليم املؤقتة بأمر من وايل الوالية وتبع ًا ملديريات التعليم يف الواليات أو املناطق .اهلدف من مراكز التعليم املؤقتة
حسبام يتم تعريفها يف التعليم الرتكي:

"سيتمكن الطالب األجانب الذين توافدوا إىل بالدنا بشكل مجاعي من مواصلة تعليمهم الذي انقطعوا عنه ،ويف حال
رغبتهم بالعودة إىل بلداهنم أو أرادوا الذهاب إىل أي فرع أو أي درجة علمية تابعة للوزارة سيواصلون دراستهم حتى ال
تضيع عليهم سنوات دراسية ،وسيتم تنفيذ هذه الفعاليات وضامن اجرائها من خالل جدول الدورات األسبوعية وبرامج
التعليم التي سيتم حتديدها بشكل خاص من قبل الوزارة" (وزارة الرتبية والتعليم .)2014

ومن أجل اعطاء الدروس الرتكية يف مراكز التعليم املؤقتة يفضل أن يتم تعيني املعلمني من بني مدريس األدب
الرتكي واللغة الرتكية ،معلمي الصف ،مدريس اللغات األجنبية.

كام نص التعميم عىل رضورة توقيع العقد األخالقي مع املعلمني السوريني الذين سيعملون يف مراكز التعليم
املؤقتة عىل أساس تطوعي وأن عليهم االلتزام وف ًقا هلذا العقد .وتوفري الدعم املادي واملعنوي واملهني للمعلمني،
والتعاون مع املهتمني لدعم الطالب الذين يعانون من الناحيتني املالية واملعنوية .وقد تم التأكيد عىل أن األمور
ثم يف اليوبس ( YÖBİSوزارة الرتبية
املتعلقة بشؤون الطالب جيب أن تتم بشكل منظم يف املدرسة اإللكرتونية ومن َّ
والتعليم  .)2014ووفق ًا هلذ التعميم أصبح بإمكان األطفال السوريني التسجيل يف املدارس احلكومية أو مراكز
التعليم املؤقتة بنا ًء عىل وثيقة التعريف األجنبي (.)Emin 2015

قبل هذا التعميم كان السوريون يواصلون أنشطتهم التعليمية بدعم من املجتمع املدين واملتطوعني وحتت إرشاف
املعلمني عن طريق اخليم يف املخيامت ،وحتويل املنازل إىل مدارس ،وباستخدام الدكاكني أو املستودعات ،حتى ال
يتأخر أوالدهم عن التعليم ويعيشوا بمعاناة بعد احلرب ،وأن يعيشوا حياهتم بشكل آمن يف تركيا (توبجو .)2017
يف عام  2017 - 2016تم اختاذ قرار بتسجيل الطالب من الصف األول حتى اخلامس والصف التاسع يف
املدارس احلكومية وعدم تسجيلهم يف مراكز التعليم املؤقتة .حيث تم التطرق إىل إغالق هذه املراكز خالل لقاءنا مع
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وزارة الرتبية والتعليم.

ومع ذلك فقد تم طلب تسجيل الطالب كام يف العام املايض من مرحلة رياض األطفال والصفوف من األول
وحتى اخلامس والطالب الذين أهنوا الصف الثامن وانتقلوا اىل الصف التاسع يف املدارس احلكومية وعدم تسجيلهم
يف مراكز التعليم املؤقتة ،بينام طالب الصف التاسع املنقطعني بإمكاهنم التسجيل يف املدارس احلكومية أو يف مراكز
التعليم املؤقتة اعتامد ًا عىل مستوى اللغة (وزارة الرتبية والتعليم .)2017
وبنا ًء عليه تستمر مراكز التعليم املؤقتة بتقديم أنشطتها التعليمية ماعدا الصفوف من األول وحتى اخلامس
ومرحلة رياض األطفال الذين أصبح هلم حق التسجيل يف املدارس احلكومية.

 1.1.3الهيكلية املؤسساتي�ة لوزارة الرتبي�ة والتعليم املتعلقة باخلدمات التعليمية املقدمة
لألطفال السوريني
منذ اللحظة األوىل هلجرة السوريني إىل تركيا تم تكليف نائب وكيل يف وزارة الرتبية والتعليم لتنسيق تعليم
األطفال السوريني .إال أنه مل يتم إنشاء أي هيكل مؤسيس ال يف اإلدارة املركزية وال يف اإلدارات املحلية التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم حتى تاريخ  23أيلول  2014عرب تعميم منشور يف ذلك التاريخ بعنوان تعليم وتدريب
األجانب .وحسب التعميم فإنه ينبغي إنشاء جلنة وزارية حتت رئاسة نائب وكيل الوزارة املكلف بتنسيق تعليم
األطفال السوريني.
بعد التعميم مل تعطى مسؤولية تعليم األطفال السوريني ألي جهة حتى تاريخ  16أيار  2016حيث تم انشاء
املديرية العامة للتعليم مدى احلياة حتت إرشاف دائرة اهلجرة والتعليم يف حاالت الطوارئ .هذه الدائرة هي املسؤولة
عن تنفيذ خطط التعليم ،التنسيق ،التطبيقات ،مراقبة التعليم يف مجيع حاالت الطوارئ بام يف ذلك اهلجرة .ضمن
هذا التعريف حيتل تعليم السوريني أحد املكونات اهلامة هلذه املؤسسة ،ويتم تسيري أمور وشؤون الطالب السوريني
من قبل املديرية العامة للتعليم مدى احلياة وحتت ارشاف الدائرة املختصة .وعىل سبيل املثال يتم تنفيذ مرشوع دمج
األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي من قبل دائرة اهلجرة والطوارئ وبدعم من االحتاد األوريب.

إن تشكيل اهليكلية اخلاصة بتعليم األطفال السوريني حتقق من خالل اإلدارات املحلية إضافة إىل اإلدارة املركزية
للوزارة ،حيث ُطلب يف كل والية إنشاء جلنة خاصة بإرشاف مساعد مدير التعليم يف الوالية أو مدير الفرع وذلك يف
التعميم املنشور يف تاريخ  23أيلول عام  2014بعنوان تعليم وتدريب األجانب ،مهمته القيام بتنسيق تعليم األطفال
السوريني ،كام أعطيت هذه املهمة ملدراء الفروع يف املناطق ،وتعد فروع مديرية التعليم مدى احلياة يف الواليات،
والتي تم تشكيلها يف مديريات الرتبية عىل مستوى الواليات واملناطق حتت ارشاف وحدات دائرة اهلجرة والتعليم
يف احلاالت الطارئة ،من أهم اجلهات الفاعلة حملي ًا فيام يتعلق بتعليم األطفال السوريني .إضافة إىل اللجان املشكلة يف
مديريات الرتبية يف الواليات واملناطق (كلجنة النقل) املسؤولة عن تنسيب الطالب إىل املدارس والقرارات املتعلقة
بتحديد مستواهم ومتابعة التطبيقات.
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وكلفت وزارة الرتبية والتعليم بعض املعلمني يف منصب «املنسق» من أجل مراقبة األنشطة التعليمية لألطفال
السوريني عن قرب .املنسقون مكلفون بضامن تطبيق وتنسيق األنشطة التعليمية يف مراكز التعليم املؤقتة وفق ًا ملعايري
وزارة الرتبية والتعليم ،وتأمني التواصل بني مراكز التعليم املؤقتة والوزارة .ويوجد عىل األقل منسق واحد لكل
مركز تعليم مؤقت ويف بعضها منسق لكل مستوى .املنسقون الرتبويون الذين يعملون بالتواصل مع وحدات دائرة
اهلجرة والطوارئ يف مديريات الرتبية الوطنية يف الواليات واملناطق يقومون بمهام مثل التنسيق واملراقبة واملسامهة
يف إدارة العملية التعليمية لألطفال السوريني.

 2.1.3نظام معلومات الطالب األجانب
أنشئت وزارة الرتبية والتعليم يف عام  2014نظام ًا أسمته نظام معلومات الطالب األجانب ( )YÖBISللقيام
بعمليات كـ التسجيل ،النجاح ،الدوام ،الغياب ،للطالب األجانب يف تركيا (بام يف ذلك األطفال السوريني).
ُيستخدم هذا النظام فقط يف مراكز التعليم املؤقتة هو عىل غرار نظام املدرسة اإللكرتونية اخلاص بالطالب األتراك.
مهمة هذا النظام هي إدارة ومراقبة وتقييم األنشطة التعليمية يف وسط الكرتوين .وعن طريق هذا النظام يمكن إجراء
عمليات نقل الطالب اىل املدارس احلكومية أو غريها أو إجراءات ما بعد هناية العام الدرايس يف مراكز التعليم
املؤقتة.

 3.1.3مثال على التطبيقات اجليدة:
مشروع دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي
بسبب ظهور املشاكل يف العملية التعليمية اخلاصة بالسوريني نتيجة السياسات التعليمية املؤقتة ،تم االنتقال
إىل السياسات الدائمة بغية زيادة نسب االلتحاق باملدارس ،وتسهيل اندماج األطفال امللتحقني ،وواحدة من هذه
اإلجراءات الدائمة هي دعم مرشوع دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي ،مدة هذا املرشوع سنتان ،تم
توقيعه من قبل وفد االحتاد األوريب يف تركيا وبني وزارة الرتبية والتعليم ،وأصبح قاب ُ
ال للتطبيق منذ  3ترشين األول
عام ( 2016فرات :تسهيالت مالية لالجئني يف تركيا) .وبموجبه تعهد االحتاد األوريب بإنفاق  300مليون يورو
لتطبيق عملية دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي ،ويغطي املرشوع الواليات الـ  23التي يتواجد فيها
السوريون بشكل كبري ،ويشمل توفري تعليم اللغة وتوفري املعلمني واملوظفني املساعدين ،وتقديم أنشطة التوجيه
والتقييم (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة  .)2017aويشمل أيض ًا توظيف املدربني واالستشاريني األتراك
كموظفني مؤقتني للعمل يف مراكز التعليم املؤقتة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الواليات الـ  23واملراكز التعليمية
الشعبية بموجب عقد مدته عام واحد ،ويتم دفع رواتبهم من قبل مرشوع دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم
الرتكي.
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ال تقترص أنشطة مرشوع دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي عىل املسامهة يف توظيف املوظفني فقط.
بل تم أيض ًا فحص املواد الدراسية ،وعىل الرغم من استمرار وجود املشاكل يف هذه املواد واملناهج الدراسية ،إال أنه
يمكن القول إن عملية فحص هذه املواد حتدد املشاكل فيها وتفتح املجال أمام حلها وفق ًا ملعايري رئاسة جملس التعليم
والتدريب .وأيض ًا تنظيم دورات تدريبية توجيهية للمدربني واالستشاريني األتراك ،هذه التدريبات تشمل تدريبات
طرائق تدريس اللغة والدعم النفيس واالجتامعي وعلم التعايش اخلاص بأمور اهلجرة وتنظيم حياة املهاجرين.
ومن أنشطتها أيض ًا تنظيم ورش عمل لتوفري التدريب التعوييض لألطفال السوريني يف املناهج الرتكية وتدريس
اللغة الرتكية خالل فصل الصيف .وتقديم القرطاسية لألطفال السوريني وتأمني نقل  30.5ألف طفل سوري إىل
املدارس.

 4.1.3البن�اء والوسائل التعليمية
هبدف حصول السوريون عىل التعليم يتم استخدام املباين واملرافق املادية املختلفة .وتأيت يف مقدمة هذه املباين،
املدارس الرسمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.
تستخدم مباين املدارس احلكومية يف تعليم السوريني بطريقتني.

األول :هذه املباين تعترب بمثابة مراكز تعليمية مؤقتة ،ويف األحياء التي يتواجد فيها السوريون بكثرة توجد العديد
من املدارس التي تعتمد نظام الدوام الثنائي حيث تستخدم لتعليم الطالب األتراك يف الفرتة الصباحية والطالب
السوريني يف فرتة ما بعد الظهر .وكل مدرسة من هذه املدارس تم تسجيلها يف القيود الرسمية باسمني ،وعىل سبيل
يدرس فيها الطالب األتراك
املثال :مدرسة الوايل حلمي تولون اإلعدادية يف والية قهرمان مرعش ،هذه املدرسة ّ
وفق املناهج الرتكية من قبل املدرسني األتراك يف فرتة الصباح ،أما يف فرتة ما بعد الظهر فيقوم املعلمون السوريون
بتعليم األطفال السوريني باللغة العربية وفق املناهج التي حددهتا وزارة الرتبية والتعليم باإلضافة إىل مخسة عرشة
ساعة دراسية لتعليم اللغة الرتكية .وتندرج هذه املدرسة يف القيود الرسمية لفرتة ما بعد الظهر باسم مركز التعليم
املؤقت ملدرسة الوايل حلمي تولون اإلعدادية .يستخدم االسم الثاين يف املعامالت الرسمية املتعلقة بأنشطة مراكز
التعليم املؤقتة واالسم األول يف اإلجراءات الرسمية املتعلقة بتعليم الطالب األتراك .وعموم ًا توجد يف تركيا 201
مدرسة حكومية تستخدم هبذه الطريقة .إضافة إىل ذلك تواصل مراكز التعليم املؤقتة أنشطتها التعليمية يف املباين
املقدمة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ  AFADوعددها  46والبلديات  11واملؤسسات العامة األخرى 20
ومنظامت املجتمع املدين  ،25منها  84مبنى ممتلكات خاصة تم استئجارها بغرض تقديم التعليم لألطفال السوريني
(املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .((()2017 b

واملؤرخة بتاريخ  15أيلول  2017ثالثامئة وسبعني مركز ًا يف
((( بلغت أعداد مراكز التعليم املؤقتة حسب املذكرة التي حصلنا عليها من وزارة الرتبية والتعليم
ّ
عموم البالد ،منها  228مركز ًا أنشئ يف املباين التي تعود ملكيتها لوزارة الرتبية والتعليم ،و 142يف مباين تعود ملكيتها لباقي اجلهات العامة .ويعود السبب يف
تناقص أعداد مراكز التعليم املؤقتة إىل تطبيق وزارة الرتبية والتعليم سياسة اغالق مراكز التعليم املؤقتة وإحلاق مجيع الطالب السوريني يف املدارس احلكومية.
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يف الوقت الذي مل يتم فيه القضاء عىل احلاجة إىل فصول مدرسية باملعنى الكامل ،فإن دخول الطالب السوريني
قد عمقت هذه املشكلة إىل حد ما .وعالوة عىل ذلك وكام تم توضيحه يف مقدمة التقرير أن املناطق التي يعيش فيها
السوريون بكثافة هي بنفس الوقت الواليات التي تنتهج مدارسها الدوام الثنائي بشكل كبري.
وتواصل تركيا بمواردها اخلاصة جتهيز وبناء فصول دراسية جديدة ،إضافة إىل ختصيص صندوق األمم املتحدة
الدويل لرعاية الطفولة اليونيسيف وبعض الدول الفاعلة كالكويت ونيوزيلندا وتايوان موارد إلنتاج عدد حمدود من
املدارس والفصول الدراسية (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017 b

 5.1.3املزياني�ة والتمويل
توفر تركيا القسم األهم من صندوق األموال املستخدمة لتعليم الطالب السوريني .ومجيع تكاليف هؤالء
الطالب من تعليم وتدريب وما شابه تغطى من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،ويتمتع الطالب السوريون الذين
يواصلون تعليمهم يف املدارس احلكومية بنفس احلقوق التي يتمتع هبا الطالب األتراك ،وتقدم هلم الكتب املدرسية
باملجان.
وبحسب االتفاق املوقع بني تركيا واالحتاد األوريب من أجل تقديم مساعدات مالية لالجئني السوريني يف تركيا
والتي تم تقدير حجمها بمبلغ ثالثة مليار يورو ،قامت تركيا بإنشاء هيكلية أسمتها توفري فرص تقديم املساعدات
املالية لالجئني يف تركيا ( :FRITتسهيالت مالية لالجئني يف تركيا) .لكن من املعروف أن هناك صعوبات كبرية يف
نقل هذه املوارد ،وبفضل  FRITتم نقل  300مليون يورو يف املرحلة األوىل.

إن تكاليف استمرار العملية التعليمية يف مراكز التعليم املؤقتة تغطى بعضها من قبل تركيا ،وبعضها من قبل
صندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة «اليونيسيف» وبعضها اآلخر من قبل بعض منظامت املجتمع املدين
الوطنية والدولية .وتوفر تركيا البنية التحتية والتقنية ملراكز التعليم املؤقتة ،ويقدم صندوق األمم املتحدة الدويل
لرعاية الطفولة «اليونيسيف» املساعدة املالية املقدمة إىل املدرسني السوريني املتطوعني العاملني يف مركز التعليم
املؤقتة ،بمقدار  1300لرية تركية شهري ًا (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة  .)2017 bهذه املساعدة وإن كانت
مقدرة عىل حسب احلد األدنى لألجور يف تركيا ،إال أنه يتطلب زيادة احلد األدنى لألجور وخاصة يف الواليات
الكربى ،وبسبب عدم كفاية املساعدة املقدمة تقوم بعض مراكز التعليم املؤقتة بتقديم بعض املساعدات اإلضافية
من قبل منظامت املجتمع املدين .وعىل سبيل املثال :منظمة تسوتيش يف منطقة سلطان غازي يف إسطنبول تعطي
املعلمني العاملني يف ست مراكز تعليمية مؤقتة مبلغ ًا إضافي ًا وقدره  800لرية .إضافة إىل ذلك فإن رواتب املدربني
واالستشاريني األتراك املعينني حديث ًا تغطى من قبل مرشوع دمج الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي .أما
األشخاص الذين يعملون أساس ًا يف الوزارة كاملعلمني احلكوميني واملنسقني ومديري املدارس الذين يعملون يف
مراكز التعليم املؤقتة فتغطى رواتبهم من قبل تركيا.

واحدة من أهم بنود النفقات يف مراكز التعليم املؤقتة هي التكاليف املتعلقة باستخدام املوظفني املساعدين،
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وخاص ًة يف املدارس ذات الدوام الصباحي واملسائي حيث تكتسب مسألة تنظيفها امهية بالغة ،ألنه يالحظ أن
األطفال السوريني هم املسؤولون عن املشاكل املتعلقة بنظافة املدارس ،ويف هذا الصدد أشار وقف الديانة الرتكي
الذي تصدى هلذه املهمة بأنه يدفع رواتب املوظفني املساعدين يف العديد من مراكز التعليم املؤقتة .إضافة إىل ذلك
فإنه يوىص بتوظيف  1200عامل نظافة وأمن ضمن نطاق مرشوع دمج الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي
(املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017 b

ويف موضوع آخر تم احلديث عن تقديم صندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة «اليونيسيف» مساعدات
القرطاسية للطالب يف املراكز املؤقتة وبتقديم املعدات واألجهزة وخصوص ًا األجهزة التكنولوجية والدعم املادي
للبنية التحتية ملراكز التعليم املؤقتة .ويف املفاوضات امليدانية تم التعبري عن تقديم مستلزمات غرف املعلمني ووسائل
التدريب يف مراكز التعليم املؤقتة.

إضافة اىل ذلك تم تقديم القرطاسية للطالب يف املراكز املؤقتة من قبل صندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية
الطفولة «اليونيسيف» ،كام لوحظ قيام منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية بتقديم مساعدات القرطاسية والثياب
للطالب ،وأيض ًا قيام احلكومة الكورية بتوزيع أجهزة الكمبيوتر والنسخ وأجهزة اإلسقاط والطابعات عىل 120
مدرسة حكومية فيها أكرب عدد من الطالب السوريني .أضف اىل ذلك فإنه تم ختصيص  % 16من ميزانية مرشوع
دمج الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي أي  48مليون يورو للمعدات ووسائل التدريب (املديرية العامة
للتعليم مدى احلياة .)2017 b

وهناك صندوق آخر لألطفال السوريني هي املوارد التي تغطيها املساعدة املرشوطة لتعليم األطفال الالجئني،
وهيدف هذا املرشوع إىل إحلاق األطفال باملدارس عن طريق ترغيبهم بمبلغ بسيط .وينفذ هذا الربنامج بمسامهة
مالية مقدارها  34مليون يورو من املديرية العامة للمعونة اإلنسانية واحلامية املدنية التابعة لالحتاد األورويب هبدف
الوصول إىل  230ألف طفل حتى هناية عام .2017

وحتى تاريخ شهر حزيران  2017حصل  56ألف طفل عىل املساعدة املرشوطة للتعليم .هذا املرشوع يشمل
الطالب الذين يتلقون تعليمهم يف املدارس احلكومية والطالب يف مراكز التعليم املؤقتة .ومن املقرر خالل فرتة
الدوام املدريس منح الطالب من الصف األول وحتى الصف الثامن ومرحلة رياض األطفال  40لرية للطالبات
و 35للطالب الذكور ،ويف املرحلة الثانوية منح  60لرية للطالبات املداومات و 50لرية للطالب الذكور ،إضافة إىل
منح  100لرية كمبلغ إضايف عن شهري أيلول وكانون الثاين (وزارة األرسة والسياسات االجتامعية الرتكية ،2017
صندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة «اليونيسيف» .)2017

وخالل مرحلة البحث تبني أن مؤسسة تسوتيش قامت بتنفيذ برنامج لألطفال الذين تقل أعامرهم عن  14سنة
هبدف إحلاقهم باملدارس ،وقد شمل الربنامج  256طف ً
ال تم إعادته اىل املدرسة ووفرت هلؤالء األطفال األجور التي
كانوا يتلقوهنا اثناء العمل بني ( 800-400لرية تركية) كدعم مايل .ومازالت املؤسسة تواصل تقديم هذه املساعدة
هلؤالء الطالب.
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واحدة من أهم العقبات التي حتول دون تعليم األطفال السوريني ،خصوص ًا أن مراكز التعليم املؤقتة بعيدة عن
املنازل التي يعيشون فيها ،هي تكلفة النقل من حيث الوقت واملال .ويف هذا الشأن من املهم جد ًا توفري الدعم لنقل
األطفال .ففي واليات شانىل أورفا وقونيا سامهت املنظمة الدولية للهجرة يف توفري الدعم لنقل األطفال السوريني،
كام أن مؤسسة تسوتيش مستمرة بتقديم الدعم املادي لنقل األطفال يف منطقة سلطان غازي يف إسطنبول ،إضافة إىل
ختصص  % 10من مرشوع دمج الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي وهو ما يساوي  30مليون يورو كدعم
لنقل الطالب (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017 b

وباختصار نالحظ تقديم العديد من البلدان واهليئات الدولية ومنظامت املجتمع املدين املحلية والدولية دع ًام
خمتلف ًا فض ً
ال عن احلكومة الرتكية .لكن من الصعب القول بأن هذا الدعم كاف ،كام يبدو أن هناك مشاكل يف الوفاء
بالوعود التي قطعتها تلك البلدان .وحتى منتصف أب/أغسطس  2014مل يتم متويل سوى  % 43من الربامج
التعليمية للمنظمة الدولية لرعاية الطفولة «اليونيسيف» (.)Watkins ve Zycks 2014

وإىل اآلن مل يقدم االحتاد األورويب لرتكيا سوى  300مليون يورو ضمن مرشوع  ،FRITالذي يتوقع رصف
 200مليون يورو منه لبناء املدارس ،وكان ينبغي عىل املجتمع الدويل أن يكون أكثر نشاط ًا يف دعم تعليم األطفال
السوريني.
تقدم تركيا استثامرات كبرية يف تعليم األطفال السوريني ،لكن من الصعب عليها وحدها أن تتغلب عىل هذه
املشاكل .وكام ذكرنا سابق ًا إن الواليات التي يتواجد فيها السوريون بكثرة هي نفسها الواليات التي تعاين من مشاكل
يف بنيتها التحتية املدرسية.

 6.1.3املناهج الدراسية
مع بداية جميء السوريني ونشاطهم التعليمي يف املخيامت قاموا بتنقيح املناهج والكتب املدرسية وحذفوا منها كل
العبارات املؤيدة لعائلة األسد واملسيئة لرتكيا .ويف عام  2013قام وقف الديانة الرتكي واجلمعية التعليمية السورية
بشكل ممنهج بمراجعة وتنقيح  203كتاب من الصف األول وحتى أخر املرحلة الثانوية .أزيلت منها صور عائلة
األسد ووضعت مكاهنا صور أخرى مالئمة للنصوص (توبجو .)2017

ويف عام  2015قام فريق مؤلف من  10أكاديميني أتراك و 10أكاديميني ومعلمني سوريني بقيادة وقف «بلبل
زادة» بتنقيح املناهج والكتب املدرسية ،وإضافة العبارات التي تبني رشعية اإلدارة السورية احلالية (احلكومة السورية
املؤقتة).
وتبني يف هذه املناهج وجود عبارات زائفة وسلبية بشأن تاريخ اإلمرباطورية العثامنية ومجهورية تركيا ،ومل تعطى
الدولة العثامنية والسلجوقية أي مكان يف تاريخ سوريا ،كام تم هتميش التاريخ املشرتك واملفاهيم الثقافية ،ووصفت
الدولة العثامنية بمفاهيم الظلم ،الغصب ،االحتالل واالستبداد وذلك قبل االحتالل الفرنيس وقبل حرب السوريني
من أجل احلرية .ويتم اظهار قضاء اسكندون يعني مدينة هاتاي حمتلة من قبل األتراك ،ويف خريطة أهنار سوريا تظهر
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مدينة هاتاي داخل سوريا.

إن التعديالت التي متت يف املناهج هي إزالة العبارات التي تبني رشعية إدارة األسد ،وتعديل العبارات التي تيسء
إىل الدولة العثامنية والتاريخ الرتكي ،وإضافة العبارات األكثر ارتباط ًا بالعامل اإلسالمي مثل معركة جنق قلعة وسفينة
مرمرة الزرقاء التي تم فيها كرس احلصار عن غزة ،والتقدم احلاصل يف جمال الصناعة والتكنولوجيا والتنمية يف تركيا
(تقرير مركز بحوث العلوم الثقافية .)2015
خيضع األطفال السوريون الذين يدرسون يف املدارس احلكومية للمناهج املطبقة وبرنامج الدروس األسبوعية.
بينام يف مراكز التعليم املؤقتة فيخضعون لربنامج الدروس األسبوعية املوضح يف اجلدول ( )4واجلدول (.)5

لغة التدريس يف مراكز التعليم املؤقتة هي العربية ،ومع ذلك واعتبار ًا من العام الدرايس  2017-2016تم حتديد
 30ساعة درسية يف األسبوع عىل مستوى التعليم االبتدائي منها  15ساعة لتعليم اللغة الرتكية ،ويف املرحلة املتوسطة
تم حتديد  35ساعة درسية يف األسبوع منها  15ساعة لتعليم اللغة الرتكية.

اهلدف الرئييس يف الفرتة اجلديدة هو دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي يف أقرب وقت ممكن ،لذا يتم
إعطاء األولوية للتعليم باللغة الرتكية .ونتيجة هلذه احلالة تم تقليل ساعات الرياضيات والعلوم التطبيقية واللغات
األجنبية يف املدارس االبتدائية ،وعىل سبيل املثال :تم حتديد ساعات الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بـ  15ساعة
يف األسبوع ،والعلوم التطبيقية  2ساعة واللغات األجنبية اختيارية ،وكام يظهر يف اجلدول رقم ( ،)5عدد ساعات
الرياضيات يف املرحلة املتوسطة  2ساعة يف األسبوع ،واللغات األجنبية اختيارية (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة
.)2017 b
باستثناء دروس تعليم اللغة الرتكية ،فإن مجيع الدروس يف مراكز التعليم املؤقتة يقدمها مدرسون سوريون،
وجيري باستمرار مراقبة املناهج السورية.
اجلدول ( .)4برنامج الدروس األسبوعية للمدارس االبتدائية واملتوسطة «مراكز التعليم املؤقتة»
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املصدر .املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .2017 b

اجلدول ( .)5برنامج الدروس األسبوعية للتعليم املتوسط يف مراكز التعليم املؤقتة
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املصدر .املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .2017 b

ستكون الدروس التعليمية الرتكية التي تستغرق  15ساعة يف األسبوع أداة هامة لألطفال السوريني للتكيف مع
املجتمع نظام التعليم الرتكي .لكن وبسبب تدريس اللغة الرتكية وتقليل زمن الدروس األخرى سيؤدي إىل تأخر
األطفال السوريني يف املناهج الدراسية املتبقية ،وبعبارة أوضح يتم إعطاء  6ساعات من الرياضيات يف املدارس
احلكومية ،بينام يف مراكز التعليم املؤقتة ساعتان ،تعليم اللغة األجنبية األوىل يف املدارس احلكومية  4ساعات واللغة
األجنبية الثانية ساعتان ،بينام يف مراكز التعليم املؤقتة تعليم اللغات األجنبية اختياري من  1إىل  2ساعة ،ومن اجل
ذلك جيب إجراء الدورات والتدريبات التعويضية لتاليف النقص يف باقي املواد الدراسية.

 7.1.3التخرج والتعديل
يمتلك نظام التعليم الرتكي الترشيع املناسب الذي يكفل لألطفال الذين جلأوا إىل تركيا دون شهادة بسبب حرب
أو ما شابه مواصلة تعليمهم .ووفق ًا لقانون تعديل الشهادات التي وضعتها وزارة الرتبية والتعليم يمكن اجراء
امتحان لتحديد مستوى التعليم بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون تقديم وثائقهم بسبب احلرب أو ما شابه.
حيث يتم وفق هذا القانون اجراء اختبارات كتابية وشفوية لتحديد مستوى الطالب واعطائه وثيقة تعديل موافقة
ملستواه التعليمي ،وتكون االختبارات يف مواد اللغة الرتكية والرياضيات والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا للمرحلة
االبتدائية ،ويف مواد اللغة والتعبري والرياضيات والعلوم التطبيقية (الفيزياء ،الكيمياء ،البيولوجيا) للمرحلة
املتوسطة ،أما التعليم التقني واملهني فتكون يف املجاالت املتعلقة باللغة والتعبري أو االختبارات الكتابية التي تقوم
بتجهيزها اللجان الفرعية للواليات .ويستطيع الطالب الذي يمتلك هذه الوثيقة أن يتلقى تعليمه يف املدرسة املناسبة
(قانون تعديل الشهادات يف وزارة الرتبية والتعليم  .)2014وعليه فإن أي طفل يأيت إىل تركيا وال حيمل وثيقة
مدرسية بسبب احلرب سيمتلك احلق يف التعليم يف أية مدرسة مناسبة بعد أن جترى له اختبارات حتديد املستوى.

وورد يف قانون تعديل الشهادات أن رئاسة جملس الرتبية والتعليم هي من حددت أسس ومبادئ القانون ،بينام
إجراءات وعمليات التعديل تتم يف مديريات الرتبية والتعليم املحلية يف الواليات .وعىل الرغم من أن إجراءات
التعديل والتسجيل يف املدارس فيام خيص ضحايا احلرب أصبحت واضحة إال أنه ومنذ عام  2014بدأت ترد إىل
رئاسة جملس الرتبية والتعليم أسئلة كثرية عن إجراءات التعديل بالنسبة لألطفال السوريني من مديريات الرتبية
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املحلية يف الواليات .ولتوضيح إجراءات التعديل اخلاص باألطفال السوريني تم ارسال العديد من الكتب بعد شهر
متوز عام  ،2015حيث كان وضع طالب الصف الثاين عرش ومن يف مرحلة التخرج من أهم أهداف هذه الكتب
واللوائح.

وورد يف كتاب رئاسة جملس الرتبية والتعليم األول الذي تم ارساله يف تاريخ  9متوز عام  2015بخصوص
إجراءات التعديل أن الطالب السوريني والعراقيني الذين أكملوا أو سيكملون تعليمهم يف مراكز التعليم املؤقتة
أو يف املراكز األخرى ،ممن هم يف الصف الثاين عرش مستجد أو املتخرجون سيخضعون الختبارات كتابية مركزية
بتاريخ  27حزيران  ،2015وبذلك يكون قد وضع حد لنهاية االختبارات التي كانت جترهيا احلكومة السورية
املؤقتة يف السابق .وأكدت الوزارة عىل رضورة إجراء معامالت التعديل وف ًقا لنتائج هذا الفحص (رئاسة جملس
الرتبية والتعليم .)2015a

ويف كتاب رئاسة جملس الرتبية والتعليم الذي صدر يف تاريخ  18آب/أغسطس  ،2015تم أوالً طلب إجراء
عمليات تعديل شهادات الطالب الذين هم يف مرحلة تقديم الطلبات اجلامعية والذين يعانون من صعوبات يف
تصاريح اإلقامة ،وثاني ًا تم طلب التأكد من املدارس التي تم افتتاحها من قبل وزارة الرتبية يف االئتالف الوطني
السوري املؤقت ووزارة الرتبية يف احلكومة الليبية املؤقتة والتي تقوم بتدريس مناهجها اخلاصة فيام اذا كانت موافقة
للترشيعات أم ال ،واجراء عمليات التعديل للطالب الذين حصلوا عىل بطاقات أو وثائق أو ما شابه من هذه املدارس
حتى تتم إجراءات نقلهم إىل املدارس احلكومية (رئاسة جملس الرتبية والتعليم .)2015b

يف الفرتة األوىل لقدوم السوريني إىل تركيا تم إعطاؤهم وثائق التعديل برسعة ،لكن مع ازدياد عددهم بدأت
تظهر مشكلة شهادات هؤالء األطفال ،وحينها قام وقف الديانة الرتكي بالتصدي حلل مشكلة شهادات األطفال
السوريني الذين يتلقون تعليمهم يف تركيا باالتفاق مع املدارس الليبية يف تركيا والتي وافقت عىل منحهم شهادات
مدرسية بنا ًء عىل اختبارات وفق املناهج السورية .كام قامت اجلمعية العلمية السورية بالتفاوض مع السفارة الليبية
حول تطبيق التعليم وفق املناهج الليبية مقابل منح احلكومة الليبية الشهادات للطالب السوريني يف تركيا ،ووافقت
احلكومة الرتكية عىل تعديل هذه الشهادات ،وبعد كشف بعض األوراق املزورة قامت وزارة الرتبية والتعليم باختاذ
قرار االرشاف املبارش عىل هذه االختبارات وإجراءات التعديل (توبجو .)2017

ومنذ عام  2015أجرت وزارة الرتبية والتعليم اختبارات الكفاءة والتعديل للطالب األجانب يف املرحلة الثانوية
( ،)YÖLYDSويف مراكز التعليم املؤقتة اختبارات الكفاءة والتعديل يف املرحلة الثانوية ( )GEMLYDSحيث تم تعديل
شهادات من نجحوا يف هذه االختبارات .ويف اختبارات الكفاءة والتعديل اخلاصة بمراكز التعليم املؤقتة عام 2016
تم طرح  160سؤاالً :الرياضيات  ،40الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا  ،40اللغة العربية  ،30اللغة اإلنجليزية /
الفرنسية  ،10اجلغرافيا  ،10الفلسفة  ،10التاريخ  ،10العلوم الدينية  10و ُطلب منهم اإلجابة عىل هذه األسئلة يف
 180دقيقة .ختتلف األسئلة وف ًقا للوزن العددي واللفظي واملتساوي ويعترب الطالب احلاصلني عىل درجة  50من
 100ناجح ًا (وزارة الرتبية والتعليم .)2016
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يف  11ترشين الثاين  2016تم اختاذ قرار جديد بخصوص الطالب الذين مل ينجحوا يف االختبارات أو مل يستطيعوا
دخوهلا حيث يتم إعطاء طالب الصف الثاين عرش يف مراكز التعليم املؤقتة ،والذين مل يستطيعوا اجتياز االختبارات،
وثائق معادلة ملستوى طالب الصف الثاين عرش يف الثانويات الرتكية يستطيعون التسجيل هبا يف ثانوية التعليم املفتوح
ويف حال نجاحهم بامدتني عىل أقل تقدير يتم منحهم الشهادة املدرسية .وفق هذا القرار أيض ًا يعطى الطالب الذين
ما زالوا يتلقون تعليمهم يف املراكز املؤقتة يف الصف الثاين عرش وثائق متنحهم احلق يف التسجيل بثانوية التعليم
املفتوح برشط التقديم لالختبار ملرة واحدة ويف حال نجاحهم يمنحون الشهادات املدرسية .وعرب أيض ًا عن إمكانية
التسجيل يف ثانوية التعليم املفتوح لطالب الصف التاسع والعارش واحلادي عرش .كام عرب عن إمكانية التعديل
واالنتقال اىل املدارس احلكومية الرتكية بالنسبة لطالب املدارس التي تم افتتاحها من قبل وزارة الرتبية يف االئتالف
تدرس وفق املناهج
الوطني السوري املؤقت ووزارة الرتبية يف احلكومة الليبية املؤقتة ووزارة الرتبية العراقية والتي ّ
املعتمدة لدهيا .وأكد القرار عىل رضورة تعديل شهادات األطفال الذين تركوا املخيامت وتاليف نقصها (رئاسة جملس
الرتبية والتعليم .)2016
وأوضحت الوزارة خالل لقاءاتنا معها إلغاء االختبارات املعيارية ( )YÖYDSو ( )GEMLYDSمن أجل إتاحة
فرص االنتقال إىل ثانويات التعليم املفتوح.

تعد مسائل التعديل والتخرج معقدة بعض اليشء من ناحية الترشيع لكن يمكننا تبسيطها عىل النحو التايل:
الطالب السوري الذي أكمل بنجاح الصف الثاين عرش يف مراكز التعليم املؤقتة (يف حال عدم خضوعه لالختبار
املعياري اخلاص باملراكز املؤقتة أو رسوبه) يستطيع التسجيل يف ثانوية التعليم املفتوح ،وبعدها عليه أن خيتار مادتني
ليدخل عىل اختباراهتا ،ويف حال نجاحه يف االختبارات يتم منحه الشهادة الثانوية .وتفاصيل هذه العملية هي
كالتايل :عندما ينهي طالب يف الصف الثاين عرش يف مراكز التعليم املؤقتة حيصل من إدارة املدرسة عىل شهادة تسمى
«وثيقة بيان وضع « تكتب عليها اسم املدرسة واسم املدينة واسم املنطقة الذي تقع فيه ،باإلضافة إىل تضمني بيانات
تفصيلية عن هوية الطالب ،الوثيقة ختاطب اجلهة املسؤولة باجلملة التالية:

.............رقم التعريف األجنبي اخلاص بـ..................طالب يف العام الدرايس 2017-2016
يف ....................مركز التدريب املؤقت خترجت من الصف الثاين عرش من بمعدل  ..........رق ًام (كتابة).
وتوجد حتت هذه الكتابة توقيع كل من املنسق الرتكي يف املراكز املؤقتة ومنسق التعليم يف الواليات ،إضافة إىل
توقيع مدير فرع الرتبية والتعليم يف الواليات ،تعطى هذه الوثيقة حتت اسم «وثيقة معادلة» وعليها البيانات التالية:

صاحب رقم اهلوية املكتوب يف األعىل  .........طالب يف السنة الدراسية  2017-2016يف والية.................
يف مركز التعليم املؤقت ،حيق له يف حال إكامل الصف ( 12الثاين عرش) التسجيل يف ثانوية التعليم املفتوح ويف حال
نجاحه يف اختبار مادتني  2يكون متخرج ًا من مدارسنا ومستحق ًا للشهادة الثانوية.
تقدم هذه الوثيقة إىل الطالب من قبل جلنة التعديل يف مديرية التعليم الوطنية ،ويذهب هبا الطالب إىل مراكز
التعليم الشعبية يف الواليات ويلتحق بثانوية التعليم املفتوح ،وبعد التسجيل يتبني من خالل النظام أن الطالب حيمل
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مادتني دراسيتني ويف حال نجاحه يف املادتني حيصل الطالب عىل شهادة الثانوية املفتوحة.

 8.1.3املعلمون السوريون
القسم األكرب من الطالب السوريني ( )%60يتم تعليمهم يف مراكز التعليم املؤقتة وفق املناهج العربية ،وهلذا السبب
يعترب توظيف املعلمني الذين يتقنون اللغة العربية أمر ًا هام ًا .وتلبية هلذه احلاجة قامت وزارة الرتبية والتعليم بتوظيف
 13.080معلم (مدربني متطوعني) يف عموم تركيا ،وتدفع منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» هلؤالء
املعلمني  1300لرية تركية يف الشهر كراتب تشجيعي (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017b

وقامت وزارة الرتبية والتعليم الرتكية بتمهيد الطريق أمام السوريني الالجئني والذين خترجوا من مؤسسات
التعليم العايل يف بالدهم وفق معايري معينة ليتم توظيفهم كمعلمني متطوعني ،كام قامت الوزارة بتقديم دورات
تدريبية للمعلمني السوريني املتطوعني الذين تم اختيارهم وفق املعايري ،ليكون هلم املزيد من اإلسهام يف عملية تعليم
الطالب السوريني.

ويف اختيار املعلمني السوريني الذين سيعملون يف مراكز التعليم املؤقتة عام  2017-2016تم اتباع العمليات
التالية :تم أخذ  489شخص ًا يف برنامج التدريب عىل اخلدمات التعليمية الذي تم إعداده بالتعاون بني وزارة الرتبية
والتعليم ومنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» ،تم تنفيذ هذا الربنامج يف قونيا يف الفرتة بني  8إىل
 19آب/أغسطس  2017و 22آب/أغسطس إىل  2أيلول/سبتمرب  .2016األشخاص الذين التحقوا بربنامج
التدريب الذي انعقد بني  29آب إىل  18أيلول/سبتمرب قاموا بإعطاء هذه الدورات لـ  19.700شخص ٌ
كل يف
واليته ،وبعد ذلك خضع املتدربون املشاركون يف برنامج التدريب لالختبار الكتايب والشفوي ومن نجح منهم
حصل عىل الشهادة التي ختوله احلق يف التوظيف يف هذه املراكز ،وقد تم اختيار املعلمني السوريني العاملني يف مراكز
التعليم املؤقتة من بني أولئك الذين نجحوا يف هذه االختبارات (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017b

وضمن مرشوع دمج الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي وباستثناء املعلمني السوريني تم التخطيط
لتوظيف  5700مدرب تركي من أجل تعليم األطفال السوريني يف مراكز التعليم املؤقتة اللغة الرتكية وتوظيف
 500استشاري لتسهيل عملية دمج األطفال السوريني ،ويستند اختيار هؤالء املعلمني عىل اختبارات مركزية
(امتحان اختيار املوظفني العام )KPSS ،واختبارات شفوية .ويتم توظيف هؤالء املعلمون ضمن املرشوع بصفة
مؤقتة ،ويربم معهم عقود ملدة عام واحد ،وبعد هناية املرشوع ستنتهي مهام هؤالء املعلمني (املديرية العامة للتعليم
مدى احلياة  .)2017bووفق ًا للبيانات التي قدمتها وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ  15أيلول/سبتمرب  2017وتنفيذ ًا
ملا تم ختطيطه ،تم يف بداية العام الدرايس  2018-2017توظيف  491استشاري ًا نفسي ًا وتوجيهي ًا و 5468معلم
تركي ،ليكون جمموع ما تم توظيفه  5959معلم تركي.
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 2.3املشاكل اليت تواجهها االدارة
 1.2.3عدم رغبة بعض املسؤولني احلكوميني واإلداريني
لوحظ أن كثري ًا من املوظفني احلكوميني وموظفني من منظامت املجتمع املدين الفاعلة هيتمون اهتامم ًا شديد ًا
باملشاكل التعليمية للسوريني ويبذلون جهود ًا حللها ،إضافة إىل انتهاج الوزارة مسألة دعم تعليم السوريني كسياسة
مفتوحة وبذهلا جهود ًا كبرية يف سبيل ذلك .غري أنه يف بعض الواليات عىل وجه اخلصوص يقوم بعض املسؤولني يف
اجلهات العامة وموظفي احلكومة بمنع أو إبطاء أو تعقيد اجلهود التي يتم بذهلا ملساعدة السوريون يف احلصول عىل
التعليم حسبام أعربت عنه بعض اجلهات الفاعلة ،بحجة أهنم« :إذا بقيت تترصف هبذه الطريقة فإهنم سيطلبون املزيد
دائ ًام ولن يرحلوا عن تركيا يف أي وقت» مثل هذه اجلمل واملواقف السلبية التي يقوم هبا بعض موظفي احلكومة
أصبحت تقريب ًا قوالب وهنج داخيل يتم فيها التعبري عن املواقف املعادية لألجانب .وعىل سبيل املثال :تم تكليف
شخص كان يعمل مدرس ًا يف إحدى الواليات بحكم معرفته باللغة العربية واقامته مدة طويلة يف سوريا يف مرحلة
ما قبل احلرب بالعمل بصفة مؤقتة يف إدارة اهلجرة يف تلك الوالية يف مسائل تتعلق بالسوريني ،وبنفس الوقت كان
يعمل بشكل طوعي يف إحدى اجلمعيات التي تم انشاؤها ملساعدة السوريني ،وطوال السنوات األربع عمل بشكل
مكثف يف املسح امليداين والزيارات املنزلية وتوزيع املساعدات ،إضافة إىل استضافته لشاب سوري بائس يف بيته
وحتمل نفقات تعليمه ومعيشته ،هذا الشخص وبعد فرتة تم إيقاف عمله يف إدارة
واعتباره فرد ًا من أفراد عائلته
ّ
اهلجرة يف تلك الوالية .وعندما تسأل عن سبب ذلك جييب املسؤول يف إدارة اهلجرة يف تلك الوالية بقوله خماطب ًا
الشخص «أنت تفسد السوريني كثري ًا ،وإذا فعلت ذلك فإهنم لن يرحلوا عن تركيا أبد ًا .هلذا عليك العودة للتدريس
األكثر مالءمة لك» (منظامت املجتمع املدين  .1قونيا).
وأعرب عدد من املشاركني عن وجود ادعاءات قوية بظهور هذا النهج السلبي واملتصلب يف عدد من الواليات
ومن قبل عدد من اإلداريني .وأن أكثر االهتامم منصب عىل املعلمني ومديري املدارس (املنسق يف مراكز التعليم
املؤقتة  1غازي عنتاب ،املنسق يف مراكز التعليم املؤقتة  1شانىل أورفا).

يف بعض الواليات من املتوقع أن يقوم مديري املدارس بتوفري تسهيالت الستخدام املدارس من قبل السوريني
كمراكز تعليمية مؤقتة يف فرتة ما بعد الظهر ،وعالوة عىل ذلك من املتوقع أيض ًا قيام اإلداريني يف املدارس التي
تستخدم كمراكز مؤقتة واملنسقني يف مراكز التعليم املؤقتة بتيسري شؤون املعلمني السوريني وتسهيل استخدام األبنية
املدرسية.
يمكن ملديري املدارس واملعلمني األتراك أن يغريوا من املواقف السلبية لألشخاص الذين يعتقدون أن وجود
السوريني يف تركيا يشكل خطأ سيايس كبري ،وال يبذلون جهد ًا كافي ًا فيام يتعلق بتعليمهم ،وقيامهم بالتأثري سلب ًا عىل
جودة التعليم ودوافع الطالب السوريني.

57

تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات واملقرتحات

 2.2.3استخدام املرافق املدرسية
إحدى املشاكل اهلامة التي أعرب عنها املعلمون السوريون هي استخدام املرافق املدرسية ،ففي بعض الواليات
يواجه املعلمون تقييد ًا يف الوصول إىل استخدام اإلمكانيات املادية والتقنية للمدرسة بام يف ذلك غرفة املعلمني.
وخالل الزيارة التي قمنا هبا إىل إحدى مراكز التعليم املؤقتة يف إطار هذا البحث أشار املعلمون عن استخدامهم
لغرفة املعلمني للمرة األوىل بفضل املقابلة اجلامعية املركزة معهم .إذا أنه كان من املنتظر سهولة الوصول إىل املواد
املدرسية مثل الطباشري وآالت التصوير وغريها من قبل بعض املعلمني.

ويف الصفوف الدنيا ومن أجل سهولة دخول وخروج األطفال الصغار للمدارس توضع صفوفهم يف مداخل
األبنية ،ومن املتوقع أن تتم معاملة األطفال السوريني بنفس تلك الطريقة (املقابلة اجلامعية املركزة  1يف مراكز التعليم
املؤقتة غازي عنتاب).

من املنتظر أيض ًا سهولة الوصول إىل املواد التي يمكنهم استخدامها يف التجارب الكيميائية من قبل بعض معلمي
الكيمياء (املقابالت اجلامعية املركزة مع املعلمني  1قهرمان مرعش) .مع العديد من األمثلة اإلجيابية يمكن القول
بأنه من املفيد توفري وحدة التنفيذ يف بعض التطبيقات املختلفة التي يتم تنفيذها يف خمتلف الواليات وخمتلف مراكز
التعليم املؤقتة.

ويف حالة عدم السامح للمراكز التعليمية املؤقتة باستخدام أية غرض أو مواد تعليمية يف املدارس ،فإن هذه املواد
تستوىف من قبل منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» .وخالل زياراتنا لبعض املدارس أعرب املنسقون
يف مراكز التعليم املؤقتة أن الطاوالت والكرايس التي يستخدموهنا إما مقدمة من منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة
«اليونيسيف» وإما أهنم حصلوا عليها بجهود شخصية.
وأشار بعض املعلمني السوريني إىل رضورة إدراج بعض املواد التعليمية كاملواد املستخدمة يف التدريبات يف ماديت
الفيزياء والكيمياء إىل القرطاسية واملعدات املقدمة للمراكز التعليمية املؤقتة والتي هتدف اىل رفع مستوى التعليم
فيها .كام ستؤدي املواقف اإلجيابية ملدراء ومعلمي املدارس الرتكية جتاه أطفال سوريا إىل استجابة رسيعة للمشاكل
النامجة عن نقص البنية التحتية واملواد التعليمية للمدارس.

 3.2.3االجراءات البريوقراطية
إحدى املشكالت التي أثارها املنسقون يف مراكز التعليم املؤقتة ضمن سياق البحث تتعلق برسعة وسري
االجراءات البريوقراطية ،ونظر ًا لعدم وجود تراكم بريوقراطي واداري ثابت يف تعليم السوريني (بطبيعة احلال)
كان هناك حاجة إىل املرونة اإلدارية عىل الصعيد املحيل .واملفرتض أن القرارات املتعلقة بالتعليم تتخذها السلطات
املركزية وحتوهلا إىل اإلدارات املحلية ويف هناية املطاف يقوم اإلداريني املحليني بتنفيذها ،ويف بعض احلاالت يؤدي
إىل تعثر املخططات التي يتم وضعها من قبل اإلدارات املحلية.
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عىل سبيل املثال :يف احدى مراكز التعليم املؤقتة تم التخطيط إلجراء الدورات الصيفية وعند البدء بالتنفيذ وصل
كتاب رسمي إىل إدارة املدرسة بخصوص املوافقة عىل إجازة املعلمني السوريني.

وبسبب اإلجراءات البريوقراطية يضيع عىل املشاريع التي يتم تنفيذها عىل املستوى املحيل الوقت واجلهد ،وقد
أعرب عن ذلك مسؤول مجعية التضامن مع طالبي اللجوء واملهاجرين بقوله« :إننا نتلقى الكثري من الرفض لفعالياتنا
املتعلقة بتعليم ودمج األطفال السوريني من الواليات واملناطق ،وبسبب طول اإلجراءات البريوقراطية ال نتمكن
من القيام بأنشطتنا يف دمج األطفال باملجتمع ،هذه اإلجراءات البريوقراطية موجودة أيض ًا داخل اجلمعية نفسها،
وعندما جتتمع بريوقراطية وزارة الرتبية والتعليم مع بريوقراطية غريها من املؤسسات احلكومية فإننا نواجه العديد
من املشاكل للبدء باملشاريع ،نحن ليس لدينا الكثري من الوقت للبريوقراطية (منظامت املجتمع املدين  1أنقرة).

 4.2.3األسئلة املتعلقة بعملية املتابعة والتقييم
واحدة من أهم النتائج التي خلص إليها البحث هي عدم االهتامم بالقدر الكايف وخاصة من قبل بعض اإلداريني
عىل املستوى املحيل بالبيانات املتعلقة برصد وتقييم تعليم السوريني ونوعية هذا التعليم ،والحظنا خالل مقابالتنا
التي أجريناها مع مديريات الرتبية والتعليم يف الواليات أو املناطق أنه مل يكن هناك بيانات ملعدالت التحاق األطفال
السوريني باملدارس يف قيودهم ومناطق مسؤوليتهم وعدم كفاية اهتاممهم هبذه املسألة .وعندما كنا نَسأل عن معدالت
التحاق األطفال السوريني باملدارس عىل مستوى الواليات أو املناطق نجد أجوبة تقديرية ضخمة مثل «أعتقد أهنا
تبلغ حوايل  .»% 60-50واملفروض أن يتم تسجيل هذه البيانات بدقة ألن هذه البيانات املتعلقة بمعدالت التحاق
باملدارس ستؤدي دور ًا توجيهي ًا يف نجاح التطبيقات واملامرسات .وبنفس الطريقة فإن البيانات املتعلقة باألطفال
الذين هم يف عمر املدرسة يف والية أو حتى يف منطقة ما ،هلا أمهية كبرية من حيث حتديد خريطة الطريق للتطبيقات
واملامرسات املبنية عىل التحليل املفصل.

 3.3النقاط املتوقع تنفيذها يف سبي�ل تطوير السياسات املتعلقة باإلدارة
يف حال إغالق مراكز التعليم املؤقتة فإن استمرار توظيف املعلمون السوريون حيتاج إىل قرار سيايس .املعلمون
السوريون الذين يقدر عددهم بحوايل  13000معلم يف حال إغالق مراكز التعليم املؤقتة سيصبحون بال عمل ،مما
يرض عملية التكيف والدمج ويؤثر سلب ًا عىل التعليم املدريس.

صيانة وتصليح وجتديد أبنية مراكز التعليم املؤقتة حتتاج إىل االهتامم من قبل صانعي القرار واختاذ قرار بتخصيص
موارد جديدة ،ويف هذا الصدد هناك حاجة ملزيد من الدعم القادم من املجتمع الدويل.

أن يتم اعتامد منظامت املجتمع املدين الرئيسة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم منذ فرتة طويلة فيام
يتعلق بأنشطة تعليم السوريني واختاذ قرارات لتسهيل اإلجراءات البريوقراطية هلذه املنظامت غري احلكومية.
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الفصل الرابع
حصول السوريني على التعليم
يناقش اجلزء األول من هذا الفصل عمل املنظامت احلكومية ومنظامت املجتمع املدين املحلية والدولية بشأن
إحلاق األطفال السوريني باملدارس ،ويف اجلزء اآلخر العقبات التي تعرتض إحلاقهم.

 1.4املمارسات اليت يتم تنفيذها يف سبي�ل حصول األطفال السوريني على التعليم
يف السنوات األخرية تم القيام بإجراءات هامة من أجل تعليم األطفال السوريني ،الذين يتلقون تعليمهم إما يف
مراكز التعليم املؤقتة وإما يف املدارس احلكومية .إضافة إىل قيام موظفي اجلهات العامة واملجتمع املدين أيض ًا بأنشطة
خمتلفة لزيادة حصول األطفال السوريني عىل التعليم .ويف هذا القسم سيتم البحث يف اإلمكانيات واملامرسات املتبعة
يف سبيل زيادة االلتحاق املدريس بني األطفال السوريني.

 1.1.4مراكز التعليم املؤقتة
لقد كان لوقف الديانة الرتكي دور ًا هام ًا يف ظهور مراكز التعليم املؤقتة ،حيث كانت بداية ظهور مراكز التعليم
املؤقتة عام  2013بدعم من وقف الديانة وباالستفادة من اإلمكانيات املادية لدورات القران الكريم املقامة يف مدينة
نيزب .وقام الوقف وألول مرة بدفع رواتب املعلمني العاملني يف مراكز التعليم املؤقتة وكان عددهم حينها 100
معلم ،كل هذه اإلجراءات شكلت أساس مراكز التعليم املؤقتة (توبجو .)2017

ووفق ًا لبيانات وزارة الرتبية والتعليم شهر آذار  2017فإن  432مركز ًا تعليمي ًا مؤقت ًا يوجد يف عموم البالد،
منها  31مركز ًا يف  22والية يتواجد فيها املخيامت ،بينام بقية مراكز التعليم املؤقتة البالغة عددها  401تقع خارج
املخيامت يف باقي الواليات .وعدد األطفال السوريني الذين يتلقون تعليمهم يف هذه املراكز وفق ًا لتلك البيانات
 287.019طالب .وعند النظر إىل البيانات ذات التاريخ األحدث لوزارة الرتبية والتعليم نالحظ انخفاض ًا يف عدد
مراكز التعليم املؤقتة يف عموم البالد .ووفق ًا لبيانات  18أيلول عام  2017يواصل  370مركز تعليمي مؤقت يف 20
والية تقديم خدماته لألطفال السوريني .وهذا االنخفاض يف أعداد مراكز التعليم املؤقتة يتناسب مع سياسة وزارة
الرتبية والتعليم التي انتهجتها يف ختفيض عدد هذه املراكز .ويبلغ عدد املعلمني السوريني العاملني يف قطاع التعليم
يف عموم تركيا  13.080معل ًام وفق ًا لبيانات وزارة الرتبية يف تاريخ  15أيلول عام .2017
تعترب مراكز التعليم املؤقتة نموذج فريد ملامرسة تعليمية يف أدب اهلجرة .مراكز التعليم املؤقتة التي ليس هلا مثيل
يف البلدان األخرى ساهم يف ظهورها عاملني رئيسيني مها :أوال ،اهلجرة اجلامعية التي حدثت بأعداد كبرية خالل
فرته قصرية من الزمن .ثانيا ،عدم التيقن من مسار احلرب األهلية يف سوريا ومستقبل النظام احلايل .ومع حدوث
اهلجرات اجلامعية األوىل للسوريني ،وعدم معرفة مصري نظام األسد ،قامت مراكز التعليم املؤقتة بتقديم اخلدمات
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التعليمية لألطفال السوريني.

اليوم ،وبسبب طول أمد احلرب األهلية يف سوريا ،وانخفاض األمل بإمكانية عودة السوريني إىل بلدهم يف املدى
القريب ،أيقنت وزارة الرتبية والتعليم الرتكية بأن االستمرار يف احللول املؤقتة لتعليم األطفال السوريني هو أمر غري
واقعي .ولذلك اختذت وزارة الرتبية والتعليم قرار ًا بش ًان إغالق هذه املراكز املؤقتة بشكل تدرجيي .وبناء عىل هذا
القرار تم منع تسجيل طالب الصف األول واخلامس والتاسع يف هذه املراكز وتوجيه هؤالء الطالب إىل املدارس
العامة .حيث هيدف هذا القرار إىل اإلغالق الكامل هلذه املراكز خالل السنوات القليلة القادمة ،وحصول الطالب
السوريني عىل التعليم باالشرتاك مع الطالب األتراك داخل نظام التعليم الرتكي.

 2.1.4املدارس احلكومية
يتلقى ما يقرب من نصف األطفال السوريني تعليمهم يف املدارس احلكومية .ووفق ًا لبيانات وزارة الرتبية والتعليم
تاريخ  18أيلول عام  2017بلغ عدد الطالب السوريني  238.175طالب ًا يف أكثر من  14.000مدرسة حكومية
يف عموم البالد ،يتلقون تعليمهم يف نفس البيئة الصفية التي يدرس هبا الطالب األتراك وبنفس الكتب املدرسية.

ومع اإلغالق التدرجيي للمراكز التعليمية املؤقتة ،فإنه من املتوقع أن يزيد عدد األطفال السوريني الذين يتلقون
تعليمهم يف املدارس احلكومية .إضافة إىل زيادة معدالت التحاق األطفال السوريني باملدارس ،والزيادة الطبيعية يف
عدد السكان السوريني يف تركيا.

وتوفر املدارس احلكومية فرص تعليمية هامة لألطفال السوريني ،ومع ذلك يتوقع ظهور بعض املشاكل ،ال سيام
يف املناطق التي يتواجد فيها السوريون بكثرة ،حيث سيكون حينها معدل الطالب السوريون يف املدارس احلكومية
كبري ًا .وقد أورد التقرير هذه املشاكل وعرض مقرتحات حللها.

املمارسات اليت تقوم بها احلكومة الرتكية
قامت العديد من اجلهات الفاعلة بالعمل ضمن قنوات واسعة من أجل توفري التعليم لألطفال السوريني .وتعترب
املساعدة املالية املرشوطة للتعليم التطبيق املنهجي األشمل لزيادة معدالت التحاق األطفال السوريني باملدارس.
حيث يتوقع أن تساهم املساعدة املالية املرشوطة للتعليم بزيادة معدالت التحاق األطفال بالتعليم ،وذلك بالنظر إىل
أن الصعوبات االقتصادية تشكل أحد أهم العقبات التي حتول دون التحاق األطفال السوريني باملدارس.
ويف هذا اخلصوص تم البدء بتنفيذ املرشوع اهلام :برنامج املساعدات املالية املرشوطة لتعليم األطفال الالجئني.
هذا الربنامج يتم متويله من قبل املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية واحلامية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية.

وينفذ هذا الربنامج ضمن الربوتوكول املشرتك من قبل وزارة األرسة والسياسات االجتامعية ،وزارة الرتبية
والتعليم ،اهلالل األمحر الرتكي ،الصندوق الدويل ملنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» .واهلدف من
الربنامج هو زيادة معدالت التحاق األطفال الالجئني باملدارس واملسامهة بتحمل بعض نفقات تعليمهم عن طريق
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تطبيق برنامج املساعدة املالية املرشوطة للتعليم عىل األطفال السوريني وعىل مجيع األطفال الالجئني كام هو مطبق
عىل مواطني اجلمهورية الرتكية منذ عام .2003

ضمن برنامج املساعدة املالية املرشوطة للتعليم ،واعتبار ًا من تاريخ  13أيار  2017تم حتويل ثالثة مليون
وثامنامئة ألف لرية تركية ،سيتم توزيعها عىل  56ألف طالب سوري عرب  33ألف كرت بنكي (اليونيسيف .)2017

ويستهدف هذا الربنامج األطفال الذين يتلقون تعليمهم يف املدارس احلكومية أويف مراكز التعليم املؤقتة .ومن
املقرر يف هذا الربنامج أن يتم منح الطالب من الصف األول وحتى الصف الثامن ومرحلة رياض األطفال  40لرية
للطالبات و 35للطالب الذكور ،ويف املرحلة الثانوية منح  60لرية للطالبات املداومات و 50لرية للطالب الذكور
خالل فرتة الدوام املدريس ،إضافة إىل منح  100لرية كمبلغ إضايف عن شهري أيلول وكانون الثاين (وزارة األرسة
والسياسات االجتامعية الرتكية  ،2017صندوق األمم املتحدة الدويل لرعاية الطفولة «اليونيسيف» .)2017

وأيض ًا من اجلهود اهلامة التي تبذهلا اجلهات احلكومية من أجل زيادة التحاق األطفال السوريني باملدارس هي
الزيارات املنزلية التي تقوم هبا مديريات التعليم املحلية يف الواليات وبعض مدراء املدارس واملعلمني .وقد تم
مالحظة الفرق الذي أحدثه الزيارات املنزلية التي قام هبا فريق من املعلمني السوريني هبدف زيادة معدالت التحاق
األطفال بالتعليم يف مراكز التعليم املؤقتة .وقد أظهر البحث من خالل املقابالت التي أجريت يف كال من قونيا
وإسطنبول أن تأثري الزيارات املنزلية عىل معدالت التحاق األطفال باملدارس كان كبري ًا .حيث إن الزيارة األرسية
الفعالة هلا نتائج مهمة يف املواضيع التالية :حتديد هوية الطفل غري امللتحق باملدرسة داخل األرسة ،وحتديد أسباب
عدم ذهابه إىل املدرسة عىل الصعيد الفردي ،ورشح أمهية التعليم ملستقبل الطفل (وحتى ملستقبل األرسة) .وأفيد
يف بعض الواليات بأن العديد من األطفال رجعوا إىل املدارس عرب اإلقناع اخلاص والزيارات املنزلية بعد حتديد
الواقعة.

 4.1.4املمارسات اليت تقوم بها منظمات املجتمع املدين
تعمل منظامت املجتمع املدين بنشاط وفاعلية من أجل توفري التعليم لألطفال السوريني كامهي احلال عند اجلهات
احلكومية .وبعض هذه املنظامت عىل اتصال باألرس السورية املحتاجة لتحديد االحتياجات ،وإجياد احللول هلا ،عن
طريق القيام باملسح امليداين.

أثناء القيام باملسح امليداين يتم حتديد األطفال غري امللتحقني باملدارس ،ويتم اختاذ اخلطوات الالزمة يف سبيل
إحلاق هؤالء باملدارس .عىل سبيل املثال :مجعية التضامن مع طالبي اللجوء واملهاجرين (آسام) هي منظمة مدنية
تقوم بمثل هذا النوع من املسح ،ويشكل املرشوع الذي تقوم به يف منطقة بحر اجيه مثاالً عليه ،حيث تم تشكيل فريق
استشاري متحرك ضمن املرشوع ،يتألف هذا الفريق من قائد الفريق واالخصائيني االجتامعيني وموظفي الدعم،
ويقومون بجوالت ميدانية بشكل مستمر ومنظم لتحديد هوية األطفال غري امللتحقني باملدارس ،وإذا تم حتديد
هوية طفل ما ،حياولون معرفة األسباب التي دفعته إىل عدم االلتحاق باملدرسة ،ويف حال لو كان الطفل غري مسجل
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يف املدرسة (إن وجد) حياولون مع ويل األمر ودائرة اهلجرة وبالتنسيق مع مديرية الرتبية يف الوالية تأمني تسجيله يف
املدرسة .هذه اإلجراءات تشابه اإلجراءات التي يقوم به مركز الفرح فرع انقرة التابع جلمعية التضامن مع طالبي
اللجوء واملهاجرين.

ويكشف البحث أنه من الصعب للغاية عىل منظامت املجتمع املدين الرتكيز فقط عىل القضايا التعليمية .وحتى
املنظامت التي جعلت االهتامم بالقضايا التعليمية هدف ًا هلا عند التشكيل ،تضطر بفعل االحتياجات امليدانية العاجلة
إىل التعامل مع قضايا من قبيل اإليواء والصحة والتغذية .وتعترب مجعية ألبري التي تأسست يف قونيا واحدة من األمثلة
النموذجية عىل ذلك .وعىل الرغم من أن مجعية ألبري ال تقوم بإجراء املسح امليداين بشكل منظم كام مجعية التضامن
مع طالبي اللجوء واملهاجرين (آسام) إال أهنا تقوم بنفس اإلجراءات عند الكشف عن األطفال غري امللتحقني
باملدارس أثناء التوزيع امليداين للمساعدات.
مجعية ألبري التي أنشئت أص ً
ال لتوفري التعليم لألطفال السوريني ،بدأت نتيجة لالحتياجات العاجلة بلعب دور
هام يف املشاركة يف تلبية االحتياجات الرضورية األساسية مثل الغذاء واملأوى والصحة.

ويدرك مسؤولو اجلمعية أمهية اإلجراءات الرامية إىل توفري التعليم ،لكن لكثرة طلبات املساعدة من قبل
السوريون مل يستطيعوا أن يظلوا غري مكرتثني واضطروا لالبتعاد عن اهلدف األسايس وهو التعليم ،ومع ذلك فإن
هدف تشكيل اجلمعية مازال حي ًا ،وكلام سنحت هلم الفرصة حياولون زيادة معدالت إرشاك األطفال السوريني يف
نظام التعليم الرتكي.
بأساليب ختتلف عن أساليب مجعية التضامن مع طالبي اللجوء واملهاجرين (آسام) ومجعية ألبري ،هناك أيض ًا
منظامت مدنية أخرى أكثر نشاط ًا وبموارد مالية خمصصة يف قضايا حتديد هويات األطفال غري امللتحقني بالتعليم
وتسهيل التحاقهم .وكمثال عىل تلك املنظامت يمكن ذكر اجلهود التي تبذهلا هيئة اإلغاثة اإلنسانية من أجل احلقوق
واحلريات اإلنسانية ( )İHHووقف بلبل زاده .حيث تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية من أجل احلقوق واحلريات اإلنسانية
( )İHHبدعم فعاليات تعليم السوريني يف كل من تركيا وسوريا وعىل كافة املستويات .وإىل جانب الفعاليات األخرى
التي تقدمها اهليئة لالجئني السوريني ،تعمل اهليئة وبشكل منحرص عىل مرشوع خاص جللب األطفال املتواجدون يف
الشوارع من السوريني إىل املدارس .وعىل سبيل املثال قامت اهليئة يف منطقة الرحيانية هاتاي بجلب  50طفل كانوا
يبيعون املناديل أو يتسولون من الشارع وإحلاقهم باملدرسة .وقام وقف بلبل زاده يف غازي عنتاب بتنفيذ أنشطة حملية
للمسامهة يف توفري التعليم لألطفال ضمن مساحة تغطي  94حي ًا .وعىل الرغم من أن هذه املشاريع إما صغرية أو
عىل مستوى مناطق معينة إال أهنا تساهم يف زيادة مستوى التعليم يف املجتمع.
وال تنحرص اجلهود املبذولة يف سبيل تعليم األطفال الالجئني باملجتمعات املضيفة أو املنظامت الدولية ،بل قامت
أيض ًا اجلمعيات املدنية التي انشأها السوريني بجهود هامة ،ومن املفيد هنا اإلشارة إىل األعامل التي تقوم هبا بعض
هذه منظامت املجتمع املدين من أجل تقديم معلومات عن طبيعة هذه اجلهود.
مجعية ساعد اخلريية هي واحدة من هذه منظامت املجتمع املدين .تأسست يف عام  2014من قبل الدكتور أسعد

64

تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات واملقرتحات

األسعد يف منطقة الرحيانية يف مدينة هاتاي ،تدعم اجلمعية تعليم السوريني عىل مجيع املستويات من رياض األطفال
وحتى التعليم العايل .بدأت بتنفيذ أنشطتها التعليمية بداية من  4مدارس خمتلفة .أوهلا روضة األطفال التي تأسست
يف الرحيانية ،حيث يتلقى التعليم فيها حوايل  150طالب ،وتقوم اجلمعية بدفع آجار املبنى ورواتب املعلمني .ومدرسة
أخرى تديرها اجلمعية ،تقدم أنشطتها التعليمية أيض ًا يف الرحيانية حتت اسم مدرسة التمكني ،وتعترب مركز ًا تعليمي ًا
مؤقت ًا أقيم يف مبنى اعدادية عبد القادر ايش جان .يقدم املركز أنشطته التعليمية للسوريني بالتزامن مع الطالب
األتراك لكن يف صفوف ومناهج دراسية خمتلفة ومع مدرسني خمتلفني .املدرسة تضم ثامنية صفوف للطالب األتراك،
بينام يتلقى الطالب السوريون تعليمهم يف باقي الصفوف ،وتدفع منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف»
رواتب املعلمني ،بينام تتحمل مجعية ساعد اخلريية تكاليف القرطاسية والنقل للطالب.

وافتتحت اجلمعية مدرسة أخرى حتت ارشافها يف مدينة أورفا ومحلت اسم اجلمعية ساعد .وتتكفل اجلمعية بدفع
إجيار املبنى ،بينام تدفع منظمة اليونيسيف رواتب املعلمني فيها .ومؤسسة تعليمية أخرى قام مؤسس مجعية ساعد
اخلريية الدكتور أسعد األسعد بالذات بإنشائها حتت اسم مدرسة األمل .ويف إطار هذا البحث عرب الدكتور أسعد
األسعد مؤسس املدرسة خالل املقابلة التي أجريت معه بأن هذه املدرسة غري مرتبطة بشكل مبارش مع مجعية ساعد،
وأنشئت من أجل تقديم التعليم العايل الرشعي (منظامت املجتمع املدين  4هاتاي) .وهبذا االجتاه فإن هذه املدرسة
تقابل املدارس الدينية العليا يف تركيا .وذكر الدكتور األسعد أن برنامج التعليم الديني الذي تقدمه مدرسة األمل
يمتد ملدة عامني وبمواد دراسية بني  15و 30مادة.

ومن منظامت املجتمع املدين التي تقدم الدعم التعليمي للطالب السوريني مجعية تسوتيش التايوانية األصل التي
تبذل جهود ًا خاصة يف سبيل زيادة إحلاق األطفال السوريني باملدارس .تقدم اجلمعية خدماهتا يف منطقة سلطان
غازي يف إسطنبول .وقد لعبت اجلمعية بالذات دور ًا خاص ًا يف فتح مراكز التعليم املؤقتة يف منطقة سلطان غازي
بالتعاون مع مديرية الرتبية يف املدنية ،وحتى وقت قريب كانت اجلمعية تتكفل بجميع احتياجات هذه املراكز،
وإضافة إىل ذلك قامت اجلمعية بتطبيق برنامج خاص هبا استطاعت من خالله إحلاق  256طف ً
ال أعامرهم حتت 14
سنة باملدارس ،ويشمل هذا الربنامج األطفال غري امللتحقني باملدارس بسبب العمل وتكون أعامرهم  14سنة وما
حتت ،عن طريق تقديم دعم مايل هلم يوازي ما يأخذه األطفال من عملهم ،وهبذه الطريقة يرتك الطفل عمله ويلتحق
باملدرسة ،وعالوة عىل ذلك قامت اجلمعية بتوفري الدعم املادي اخلاص بالنقل أو بتوفري خدمات النقل إىل املدرسة
لألطفال السوريني يف منطقة سلطان غازي .واهتمت مجعية تسوتيش بجميع مشاكل السوريني ،دعمت وبشكل كبري
إحلاق األطفال السوريني باملدارس.
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 .2.4العقبات اليت تعرتض حصول األطفال على التعليم
 1.2.4العقبات االقتصادية
من أهم العقبات التي حتول دون التحاق األطفال السوريني باملدارس هو اضطرار هؤالء األطفال إىل العمل،
وذلك النخفاض مردود عائالهتم .وخاصة األطفال الذكور ،أو األطفال الذين فقدوا آباءهم يف احلرب أو أصبحوا
غري قادرين عىل العمل ،مثل هؤالء األطفال قد يضطرون إىل العمل حتى يف سن مبكرة جد ًا (طفل بدون مدرسة 2
إسطنبول).

ويتعني العمل عىل األطفال الذكور يف املقام األول حتى لو وجد يف األرسة أخت أكرب منه (طفل بدون مدرسة
 3إسطنبول) .وإذا كان األب واألم يعمالن يف وظيفة يف خارج املنزل ،وكان يف املنزل طفل أو شخص مسن بحاجة
إىل رعاية ،تقوم الفتيات باملكوث يف املنزل وعدم الذهاب إىل املدرسة للقيام بأعامل الرعاية والعناية (تلميذات بدون
مدرسة  4إسطنبول).

و ُذكر خالل املقابالت التي أجريت يف إسطنبول أن بعض أرباب العمل يستخدمون األطفال الصغار بدالً من
الوالدين .وذلك بسبب رخص اليد العاملة لألطفال .ونتيجة لذلك ال جيد الوالدين عم ً
ال يف بعض احلاالت مما
يؤدي إىل اضطرار األطفال إىل العمل ليعيلوا أرسهم .كام يؤدي رفع اجيارات البيوت فوق قيمتها احلقيقية كام حيدث
يف الغالب عندما يطالب السوريون باالستئجار ،إىل اضطرار األطفال حتى الصغار إىل العمل كي يسامهوا يف دخل
العائلة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اإلجيار وانخفاض مدخوالت آبائهم .ويبقى األطفال بعيدون عن املدرسة يف
احلاالت التي ال يكون فيها للوالدين مدخول أو كان مدخوهلام منخفض .وقد أظهرت الدراسات خالل هذا البحث
أن تأمني سبل املعيشة والعقبات االقتصادية من أهم العوائق التي تعرتض التحاق األطفال باملدارس .وأوضح
جمموعة كبرية من األطفال غري امللتحقني باملدارس والذين اضطروا إىل العمل خالل املقابالت التي أجريت معهم
بأنه إذا تم منحهم املبلغ الذي حيصلون عليه من العمل (أو حتى نصفه أو قسم منه عند البعض) سوف يقومون برتك
العمل ويعودون إىل املدرسة.
وكام ذكرنا سابق ًا فقد قامت مجعية تسوتيش يف إسطنبول بمنح  256طف ً
ال سوري ًا منقطعني عن املدرسة ويعملون
يف وظائف خمتلفة مبلغ ًا بني  800-400لرية تركية شهري ًا (كمساعدة مرشوطة باستمرار الدوام يف املدرسة).

وقد لوحظ ان إقناع والد الطفل يف العديد من احلاالت أصعب من إقناع الطالب نفسه ،الذي اضطر إىل ترك
املدرسة بسبب العمل يف وظائف تدر عليه دخالً .وعالوة عىل ذلك يظهر هذا الوضع بشكل مستقل عن مستوى
يدرس اللغة اإلنكليزية يف أحد مراكز التعليم
الوالدين العلمي والثقايف .وعىل سبيل املثال عندما سئل معلم سوري ّ
املؤقتة عن سبب عدم ذهاب ابنه البالغ من العمر سبعة عرشة سنة والذي يعمل كأجري يف مصنع للطحني أجاب «أنا
نادم جد ًا ،يؤسفني أنه مل يذهب إىل املدرسة ،ولكن ليس هناك ما نفعله .أنه يساعدين يف دفع إجيار ومرصوف البيت»،
وعندما تم احلديث عام يمكن عمله إلعادة ابنه إىل املدرسة ،قال بوضوح أنه ال يريد البنه أن يعود إىل املدرسة
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ويرغب أن يعمل ابنه يف وظائف تدر عليه دخ ً
ال أكرب (ويل بدون مدرسة  1أنقرة).

ونفس األمر ينطبق عىل ويل أخر يبلغ من العمر  59سنة عندما سئل عن رغبته يف أن يواصل ابنه ،الذي يبلغ من
العمر أربعة عرشة سنة ،دراسته يف حال أتيحت له الفرصة للعودة إىل املدرسة أجاب« :ال ،ال أريد ،هو مصدر رزقنا
يف البيت» ،وعندما سئل نفس الويل عام يمكن فعله من أجل عودة ابنه إىل املدرسة والذي مل يذهب إليها منذ قدومه
إىل تركيا ويعمل كأجري يف حمل للنجارة أجاب« :ال يشء حالي ًا يمكن أن تعيده إىل املدرسة « وأشار بحركات تدل عىل
املال وبقليل من اللغة الرتكية التي يتقنها قال «التيار ،كذا ،الكهرباء ،املاء» وذكّر بالفواتري التي جيب دفعها ،مؤكد ًا
نيته وتصميمه عىل عدم إرسال ابنه إىل املدرسة (ويل بدون مدرسة  2أنقرة).

عند احلديث عن األسباب االقتصادية يظهر عند بعض األطفال الرغبة يف العودة إىل املدارس ،يف حني يعتقد
البعض اآلخر أن الذهاب إىل املدرسة ما هي إال مضيعة للوقت ،وأن البدء بأعامل تدر الدخل ،أو بذل اجلهد يف تعلم
مهنة ما ،هي أكثر أمهية من الذهاب إىل املدرسة.

إن إلقاء نظرة قريبة عىل حالة طفل سوري متغيب عن املدرسة ألسباب اقتصادية ،ويعتقد أن تركه للمدرسة
ال يعد خسارة بالنسبة له ،هذه النظرة ستعطي فكرة عن حالة األطفال السوريني الذين يصعب عليهم االلتحاق
باملدرسة .وعىل سبيل املثال الطفل السوري أمحد والذي قدم إىل تركيا يف عام  2013وكان عمره حينها مخسة عرشة
عام ًا ،يعيش مع عائلته املكونة من أمه وأبيه وستة أخوة أي أن جمموع عائلته ثامنية أشخاص ،والدخل الشهري
لعائلته هو  1200لرية تركية ،يعمل أمحد كأجري عند حالق سوري ،وهو منذ قدومه إىل تركيا أي منذ سنتني مل يذهب
إىل املدرسة اطالق ًا ،وعندما بدأ يفكر يف الذهاب إىل املدرسة ،أدرك أنه بقي متأخر ًا عن أقرانه كام أفاد عن ذلك بقوله
«تأخرت عن أقراين» ،ذهب أمحد إىل املدرسة لفرتة من الوقت ،لكنه مل يستطع أن يتقبل أن اجلميع يف الصف كانوا
أصغر منه ،وقال« :لست نادم ًا لعدم ذهايب إىل املدرسة ،أنا حالي ًا أتعلم مهنة ،ويف األيام القادمة ( بعد  4-3شهر)
سوف أكسب املال من وراء هذه املهنة (طفل بدون مدرسة  1أنقرة) .وقد جرى التحقق من أن بعض األطفال ممن
هم يف مثل هذه احلاالت ال علم هلم بالفرص املتاحة يف الثانويات املفتوحة (تلميذات بدون مدرسة  5إسطنبول).
الدراسات التحليلية األخرى ألسباب عدم التحاق األطفال السوريني باملدارس يف تركيا ،تتفق بطريقة ما مع
هذه الدارسة ،حيث يالحظ أن أحد أهم العقبات التي حتول دون التحاق األطفال السوريني باملدارس هي املشاكل
االقتصادية واضطرار األطفال السوريني إىل العمل (جولبرياتسون وجونستانت  ،2015مؤسسة االقتصاد السيايس
واألبحاث االجتامعية سيتا .)2017

 2.2.4اللغة
تعترب اللغة واحدة من أكرب العقبات التي حتول دون انضامم األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي .حتى لو
كانت لغاهتم االم خمتلفة إال أن مجيع السوريني الذين أتوا إىل تركيا يتكلمون اللغة العربية ،وهذه هي العقبة الرئيسية
التي تعرتض تعلم األطفال السوريني يف املدارس احلكومية.
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إضافة إىل تركيا جلأ السوريون إىل لبنان والعراق واألردن ومرص وهي بلدان عربية وتنطق باللغة العربية ،وذهاب
السوريون إىل هذه البلدان يعني أن تكيفهم مع البيئة التعليمية يكون أكثر سهولة ،يف حني أن اللغة الرسمية لرتكيا
تكشف عن عقبة هامة أمام التحاق األطفال السوريني باملدارس ،وعالوة عىل ذلك تضطر تركيا إىل بذل املزيد
من اجلهود يف قضية إحلاق األطفال السوريني باملدارس وذلك ألهنا خمتلفة عن تلك البلدان بسبب طبيعة اللغة
(جولبرياتسون وجونستانت .)2015

قامت تركيا من أجل دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي والقضاء عىل املشاكل الناشئة عن اللغة
الرتكية بتعيني املدربني واملعلمني األتراك ضمن مرشوع دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتكي ،ويف هذا
اإلطار تم رفع عدد الساعات املخصصة لتعليم اللغة الرتكية إىل  15ساعة أسبوعي ًا يف مراكز التعليم املؤقتة ،وعىل
الرغم من كل ذلك تبقى مشكله اللغة تشكل عائق ًا خطري ًا أمام التحاق األطفال السوريني باملدارس.
واعتبار ًا من السنة الدراسية ُ 2017-2016يلزم الطالب من مستوى الصفوف األول واخلامس والتاسع
التسجيل يف املدارس احلكومية بنا ًء عىل القرار الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم الرتكية ،وبالتايل أصبحت اللغة
الرتكية بالنسبة هلؤالء مشكلة أكرب من ذي قبل .وعىل سبيل املثال طالب الصفوف من  8-6يتلقون ويتمون تعليمهم
يف مراكز التعليم املؤقتة باللغة العربية ،يف حني أن طالب ًا يف الصف التاسع وغري متقن للغة الرتكية بشكل كاف ،عندما
يلتحق باملدرسة احلكومية ويدرس يف نفس الصف الذي يدرس فيه الطالب الرتكي ويتلقى التعليم باللغة الرتكية،
سوف يضعف ارتباطه باملدرسة ويؤدي به ذلك إىل ترك املدرسة نتيجة عدم كفاية لغته الرتكية.
وقد أشار كل من أولياء األطفال غري امللتحقني باملدارس واألطفال غري امللتحقني باملدارس واملنسقني الرتبويني
واملعلمني السوريني خالل املقابالت التي أجريت ضمن إطار هذا البحث أن العديد من الطالب يف الصف اخلامس
والتاسع عىل الرغم من تسجيلهم يف املدارس إال أهنم غري مواظبني عىل الدوام .وبام أن األطفال مل يتعلموا اللغة
الرتكية بشكل جيد ،فهم ال يستطيعون متابعة الدروس وال يستطيعون التواصل بشكل كاف مع زمالئهم يف الصف.
ونتيجة لذلك يرتك الطالب الدوام املدريس بعد فرتة من الوقت.
بدورها تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالعديد من اإلجراءات فيام يتعلق بالتعليم الرتكي ،ولكن هناك بعض
املشاكل يف املامرسات العملية .وعىل سبيل املثال إلزام الصفوف األول واخلامس والتاسع التي تندرج ضمن التعليم
اإللزامي بااللتحاق باملدارس احلكومية ،جلبت للتعليم الرتكي العديد من املشاكل ،منها وضع الطالب السوريون
الذين ال يتقنون اللغة الرتكية بشكل كاف أو حتى ال يتقنوهنا بشكل كامل أحيان ًا مع الطالب األتراك يف نفس الصف
وإلزام الطالب السوريني بالسري يف وقت واحد يف اثنني من املمرات التعليمية املختلفة :أوهلا رضورة تعلم اللغة
الرتكية ،وثانيها رضورة تعلم املعلومات العامة املوجودة يف املناهج الرتكية كدروس الرياضيات والفيزياء والتاريخ.

تعترب مقولة «وضع الطالب السوري مع الطالب الرتكي يف نفس اجلو الصفي يساعده عىل تعلم اللغة الرتكية ،مل
تظهر نتائجها عىل الساحة يف الصفوف اخلامس والتاسع» ،حيث أن الطالب السوري عندما يبذل اجلهود لتعلم اللغة
الرتكية فإنه يف املقابل يفقد حمتوى باقي الدروس .ونتيجة لذلك تبدأ عملية انعزال الطالب يف بعض احلاالت ،وعىل
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أي حال يبقى النجاح األكاديمي للطالب هو أقل من متوسط باقي طالب الصف .وقد عرب املعلمون األتراك خالل
املقابلة اجلامعية املركزة عىل وجود بعض الطالب السوريني ال يتقنون اللغة الرتكية أبد ًا عىل الرغم من وجودهم يف
نفس البيئة الصفية مع الطالب األتراك ملدة سنتني (املقابلة املركزة مع املعلمني األتراك  1أنقرة).
وعرب جمموعة أخرى من املعلمني األتراك خالل املقابلة اجلامعية املركزة أن الطالب السوريني الذين كان إنجازهم
األكاديمي منخفض بسبب عدم إتقان اللغة الرتكية ،كانو أقل حظ ًا خالل االمتحانات (املقابلة اجلامعية املركزة مع
املعلمني األتراك  1قونيا ،املقابلة اجلامعية املركزة مع املعلمني األتراك  1قهرمان مرعش).

من جانب أخر لوحظ أن األطفال الذين مل يلتحقوا باملدرسة منذ قدومهم إىل تركيا ألسباب خمتلفة ،وعملوا يف
أعامل تدر عليهم دخ ً
ال ملدة سنتني أو ثالثة ،وخالل تلك الفرتة تعلموا اللغة الرتكية ،لدهيم ثقة بأنفسهم وبتواصلهم
مع إدارة املدرسة وحتقيق االنسجام بنسبة أعىل من باقي الطالب ،وذلك عندما يعودون إىل املدرسة (املقابلة اجلامعية
املركزة مع املعلمني األتراك  1إسطنبول).

وقد لوحظ اتباع اسرتاتيجيات خمتلفة من أجل أال يرتك األطفال املدرسة بسبب عائق اللغة ،وأول هذه
االسرتاتيجيات هي قيام بعض األطفال ممن هم يف سن الصف اخلامس والتاسع بإعادة دراسته للصف الرابع أو
الثامن يف مراكز التعليم املؤقتة هبدف عدم الذهاب إىل املدارس احلكومية ،أما ثاين هذه االسرتاتيجيات فهي إعطاء
الطالب السوريني (يف املدارس احلكومية) الذين تكون لغتهم الرتكية ضعيفة دروس مكثفة باللغة الرتكية لفرتة
من الوقت حتى يصل إىل مستوى متحسن من اللغة الرتكية .وعىل سبيل املثال يف إحدى املدارس تم جتميع طالب
الصف التاسع املسجلني يف خمتلف الشعب ،يف صف واحد حتت اسم ( )F- 9وبطريقة غري رسمية هبدف إعطاءهم
دورات مكثفة يف اللغة الرتكية .ويف هذا الصف جيري إعطاء الطالب السوريني دورس مكثفة يف اللغة الرتكية
فض ً
ال عن إعطاءهم دروس تقوية يف باقي املواد (وإن كان الوقت أقل مما هو متوقع) ،وقد تم تصميم هذا الصف
لتوفري دروس مكثفة يف اللغة الرتكية للطالب السوريني ،وعندما سئل املدير «متى سيعود هؤالء الطالب إىل نفس
الصفوف التي يدرس فيها الطالب األتراك؟» أجاب« :يف السنة القادمة ،سيتم توزيع كل طالب من هذا الصف ،إىل
الصف العارش املسجلني فيه أساس ًا ،وهم أكثر تطور ًا يف اللغة الرتكية (املقابلة املركزة مع طالب مراكز التعليم املؤقتة
 1إزمري) .وتوجد مثل هذه املامرسة بأشكال خمتلفة يف مدارس خمتلفة وواليات خمتلفة.

تم مالحظة وجود قلق منترش بني املعلمني السوريني والطالب وأولياء األمور من أن األطفال سيبتعدون عن
اللغة العربية بسبب التعلم باللغة الرتكية .وبرصف النظر عن النقاش حول ما إذا كانت تستند إىل أسباب حقيقية
أو تصورات غري واقعية فإنه من املؤكد أن هذا القلق يشكل عقبة نفسية حتول دون انضامم الطالب السوريني إىل
نظام التعليم الرتكي .القلق من فقدان اللغة العربية يسبب زيادة املسافة النفسية للطالب السوريني نحو اللغة الرتكية
واملناهج الرتكية .وعن اللغة العربية قال معلم سوري :إن التعبري عن القلق يتم يف الغالب بأمثلة وحجج خمتلفة مثل:
«اللغة العربية هي لغة القران الكريم ،العربية هي لغة اإلسالم .حيث ينبغي اختاذ تدابري ملنع األطفال من نسيان اللغة
العربية اثناء تعلم اللغة الرتكية» (املقابلة اجلامعية املركزة مع معلمي مراكز التعليم املؤقتة  1انقرة).
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وكثري ًا ما يعرب كل من الطالب واملعلمني عن قلقهم من نسيان اللغة العربية ،وال سيام عندما يسألون عن آرائهم
بشأن إغالق مراكز التعليم املؤقتة.

 3.2.4األسباب الثقافية
التعليم الثانوي يف سورية غري إلزامي .بينام يعترب التعليم يف باقي املستويات مرحلة رياض األطفال واملرحلة
االبتدائية واملرحلة املتوسطة الزامية إذا ما تركنا الفروق يف التطبيق بني املناطق جانب ًا .أظهرت املقابالت املعمقة
واملقابالت اجلامعية املركزة عىل موضوع معني التي تم إجراؤها يف نطاق هذا البحث أن التعليم يف سوريا ال يعطى
أمهية يف العموم ،وبسبب استمرار هذا املوقف يف تركيا ال يدرج التعليم عند السوريني من ضمن األهداف األوىل.
ونتيجة لذلك نالحظ أن نسب التحاق السوريني بالتعليم الثانوي منخفض .من األسباب الثقافية أيض ًا الزواج
املبكر للبنات ،ألنه يؤدي إىل فشل احلياة املدرسية لدهين ،وقد لوحظ تأثري الزواج املبكر عىل التعليم يف أبحاث
أخرى (مؤسسة االقتصاد السيايس واألبحاث االجتامعية  -سيتا .)2017

وخالل املقابلة اجلامعية املركزة والتي تم اجراؤها مع املعلمني السوريني يف إطار هذا البحث أفاد املعلمون بأن
الزواج املبكر وإن مل يكن منترش ًا يف عموم البالد لكن مع ذلك يمكن رؤية زواج فتيات بعمر  15-14سنة .ويف
حالة مماثلة وبسبب استمرار هذا املوقف حتى يف تركيا أفيد بأنه يف واحدة من املدارس (املدرسة التي متت فيها املقابلة
اجلامعية املركزة) تركت مخسة من الطالبات املدرسة بسبب الزواج املبكر (املقابالت اجلامعية املركزة مع معلمي
املراكز املؤقتة  4إسطنبول).
ويف حاالت الزواج املبكر أفيد أنه يف بعض األوقات يتم تزويج البنات لقاء  15-10ألف لرية تركية (لقاء نوع
من أنواع املهور) (منظامت املجتمع املدين  1غازي عنتاب).

يف سوريا ال يوجد تعليم خمتلط بني الذكور واإلناث بشكل عام ،أو بعبارة أخرى تتلقى البنات تعليمهن يف
صفوف ومدارس منفصلة عن الطالب الذكور .ويقابل التعليم املختلط بني الذكور واإلناث يف تركيا بموقف سلبي
من قبل السوريني عموم ًا ،وعىل سبيل املثال سألت فتاة تبلغ من العمر  14عام ًا خالل مقابلة أجريت معها يف غازي
عنتاب عن سبب عدم ذهاهبا إىل املدرسة؟ أجابت« :انا يف األصل أحب املدرسة ،لكن ال أريد الذهاب إىل مدرسة
يذهب إليها الذكور واإلناث» (تلميذات بدون مدارس  1غازي عنتاب) .وأشري إىل تأثري معني هلذا الوضع يف
مدارس خمتلفة ويف عدة واليات عىل معدالت االلتحاق باملدارس.
وعرب أحد املنسقني يف مراكز التعليم املؤقتة عن هذا الوضع باجلمل التالية :ينبغي التخيل عن التعليم املختلط،
فالسوريون غري قادرين عىل التكيف مع التعليم املختلط ،هم يعتربونه أمر ًا غريب ًا .يف سوريا حتى املعلمون يدخلون
الفصول الدراسية حسب اجلنس (ففي صفوف الطالبات تعطي املعلمة الدرس ،بينام يف صفوف الطالب الذكور
يكون املعلم) فهم غري معتادين عىل التعليم املختلط (املنسقون يف مراكز التعليم املؤقتة  2قهرمان مرعش).
هناك أوجه تشابه كبرية بني املجتمع السوري واملجتمع الرتكي يف املعتقدات والعادات والتقاليد وأسلوب احلياة
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وحتى يف ثقافة املطبخ .ومع ذلك فأن هذا التشابه قد يكون له بعض االختالفات يف جماالت وتفاصيل حمددة .إن
االختالفات التي ال ُيتوقع منها أن تؤدي إىل مشاكل يف ظل الظروف العادية ،يمكن أن تكون مشكلة كبرية حتت
ضغط الرشوط االستثنائية وخاصة عندما يتعلق األمر بقضايا التكيف مع املجتمع.

ويف بعض احلاالت التي تكون فيها املسافة كبرية بني املدرسة والبيت ،لوحظ أن األرس ال ترغب بإرسال بناهتا
إىل املدرسة بسبب خماوف عديدة ،وبقدر ما يتعلق األمر باألمن ،يتبني أن الضغوط الثقافية (العادات) هي أيض ًا
هلا مساوئ عىل التحاق البنات باملدارس .ويف بعض احلاالت تم مالحظة عدم ذهاب األطفال إىل املدارس بسبب
عدم إعطائهم األمهية للمدرسة والتعليم ،وبعضهم يريد الدخول املبكر يف احلياة العملية ،ورغبتهم يف كسب املال
يف أقرب وقت ،وبالتايل ال جيدون للمدرسة أي معنى .ومثل هذه الفئة من األطفال كانوا يرتكون املدرسة يف سوريا
أيض ًا ،ويضاف إليهم فئات من األطفال ال جيدون للدروس معنى بعد وصوهلم ملستوى معني ،باستثناء دروس
القرآن والعلوم الدينية واالقتصاد املنزيل (تلميذات بدون مدارس  2شانىل أورفا ،تلميذات بدون مدارس  3شانىل
أورفا).

 4.2.4مشكلة النقل
أظهر البحث أن السوريون بشكل عام يعيشون يف األحياء الفقرية أو العشوائيات أو األحياء القريبة من املناطق
الصناعية ،ومثل هذه األماكن يصعب عىل سكاهنا األصليني العيش فيها ،والتكيف مع نظام احلياة االجتامعية
والثقافية ونظام التعليم فيها.

وعىل سبيل املثال منطقة ألتن داغ يف انقرة ،واحياء حمددة فيها (مثل حي صولفا صول) تعاين من صعوبات هامة
يف التكيف االجتامعي من قبل األشخاص الذين قدموا إليها من واليات أخرى (هجرة داخلية) ،حتى بني (السكان
األصليني) هلذه األحياء تعترب معدالت التحاق األطفال باملدارس منخفض ،وبشكل أكرب يف حي جان قايا .ويعترب
استقرار السوريني يف مثل هذه األحياء من أنقرة ،عامل إضايف يزيد من صعوبة التحاق أطفال هذه األحياء باملدارس.
وينطبق هذا الوضع عىل السوريني الذين استقروا يف مناطق مماثلة يف واليات أخرى.
تعترب املواصالت من أهم العقبات التي تعرتض االلتحاق باملدارس يف مناطق العشوائيات واألحياء الفقرية ،ويف
هذه االحياء أصبح توفري النقل إىل املدرسة مشكلة حقيقية بالنسبة لبعض األطفال ،وذلك بسبب أن خدمات النقل
العام بني هذه املناطق ليست متطورة بام فيه الكفاية .ويف إطار هذا البحث اشتكى األطفال السوريني من مشاكل
مماثلة خالل املقابلة اجلامعية املركزة التي أجريت معهم يف احدى املراكز التعليمية يف انقرة.

ويف موضوع النقل الذي تم الوقوف عليه بالتحديد ،أشار الطالب املشاركون يف املقابلة املركزة معهم وعددهم
 16طالب من الصف اخلامس والصف الثامن بأهنم يضطرون وسطي ًا للميش ملدة نصف ساعة من أجل وصوهلم
إىل املدرسة ،وطالب أخر يف نفس املقابلة أشار إىل أنه يضطر يومي ُا للميش وسطي ًا ملدة ساعة كاملة من أجل وصوله
إىل املدرسة وساعة كاملة من أجل عودته من املدرسة ،وذلك لبعد بيته عن املدرسة حوايل  3كم .وقد رافق القائم
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بالبحث هذا الطفل أثناء عودته من املدرسة وأظهر املسافة بني بيته واملدرسة عرب خرائط غوغل:

اخلريطة ( .)2املسافة التي يقطعها الطالب بني بيته وبني احدى مراكز التعليم املؤقتة يف منطقة ألتن داغ يف أنقرة
(حوايل  3كم).

أشار املعلمون السوريون خالل إحدى املقابالت اجلامعية املركزة أن خدمة النقل املجانية التي وضعتها دائرة
اهلجرة والطوارئ (آفاد) يف بعض الواليات لتوفري خدمة النقل من املخيامت إىل املدينة ،قد سهلت وصول بعض
الطالب الذين يدرسون خارج املخيامت إىل مدارسهم ،وأنه جيب تعميم هذا اإلجراء عىل باقي الواليات (املقابلة
اجلامعية املركزة مع معلمي مراكز التعليم املؤقتة  1قهرمان مرعش) .واليشء األكثر وضوح ًا والذي يكشف العالقة
املتوازية بني وفرة النقل وبني زيادة االلتحاق باملدرسة هو أن معدالت االلتحاق باملدارس يف املخيامت هي أعىل
بكثري منها يف غري املقيمني يف املخيامت.

وقد أظهر البحث أن النقل املدريس وباالشرتاك مع املشاكل االقتصادية األخرى هي األكثر تأثري ًا عىل التحاق
الطالب باملدارس .وتقريب ًا يف كل الواليات التي متت زيارهتا ،لوحظ أن األرس التي تسكن بعيدة عن املدارس
تواجه صعوبات يف إرسال أطفاهلا إىل املدارس .ويف مراكز التعليم املؤقتة وبشكل خاص التي يبدأ دوامها يف ساعات
متأخرة بعد الظهر وكمثال غازي عنتاب وشانىل أورفا فإن الطالب يضطرون إما لالنرصاف مبكر ًا من املراكز بسبب
حلول الظالم ،وإما عدم املجيء أساس ًا وباألخص الطالبات .وكلام زادت املسافة بني البيت واملدرسة ،كلام احتاج
الطالب إىل النقل املدريس اجلامعي أو ركوب الباص .وهذا ما يشكل عائق ًا اقتصادي ًا جديد ًا لألرسة.

البديل عن النقل املدريس هو زيادة املدارس الداخلية .ومن أجل تسهيل وصول األطفال السوريني إىل املدرسة،
تم توفري أماكن ملنامة الطالب يف بعض الواليات ،بل وحتى ارسال كتب من قبل الوايل إىل مديريات التعليم من أجل
حتقيق هذه املواقف التسهيلية ،غري أن هذا التطبيق أهني بطريقة مثرية بسبب عائق الترشيع .عىل سبيل املثال قام مدير
أحد املدارس يف مدينة عثامنية بتوفري امكانية النوم لعدد من الطالب السوريني ،لكن عندما تم إعالمه باملادة الرابعة
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التي تنظم املنامة ،املنح التعليمية ،املساعدات االجتامعية ،سكن الطالب ،يف املدارس الرسمية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم والتي تنص عىل :جيب عىل من قدم بطلب للحصول عىل سكن طاليب أن ينطبق عليه الرشوط الواردة يف
الفقرة  2البند « aأن يكون مواطن ًا تركي ًا أو مواطن ًا من قربص الشاملية الرتكية» ،عندها اضطر مدير املدرسة بإخراج
الطالب السوريني من السكن الطاليب بشكل عاجل ،ونتيجة لذلك اضطر الطالب السوريني ممن كانت بيوهتم
بعيدة عن املدرسة إىل ترك املدرسة ،ومل يستطع املدير حل املشكلة ،عىل الرغم من كل نواياه احلسنة.

ويف حال تم اغالق مراكز التعليم املؤقتة فإن املشاكل املتعلقة بالنقل املدريس ستتغري طبيعتها ،ويتوقع أن يكون
أكثر صعوبة .وخاصة أن نسبة كبرية من الطالب السوريني ال يملكون القدرة عىل رشاء خدمة النقل من رشكات
النقل اخلاصة.

أظهرت الزيارات التي متت إىل بعض املدارس يف إطار هذا البحث يف ٍ
كل من (إسطنبول ،انقرة ،قهرمان مرعش)
أن بعض الطالب السوريني اضطروا إىل ترك املدرسة نتيجة ارتفاع أسعار النقل .بينام واجه الطالب الذين ال
يستخدمون وسائط نقل ويأتون إىل املدرسة مشي ًا عىل األقدام مشاكل أثناء عودهتم من املدرسة وخصوص ًا يف فصل
الشتاء بسبب حلول الظالم مبكر ًا .وهلذه األسباب من املهم اجراء خطط النقل وفق احلسابات التفصيلية ملدى تأثري
هذا األمر عىل كل مدرسة يف حال تم إغالق مراكز التعليم املؤقتة.

ومن أجل تسهيل حركة وصول الطالب إىل املدارس ،تقوم الدولة ومنظامت املجتمع املدين الفاعلة بتقديم
الدعم املايل واخلدمي .وأظهر البحث قيام املنظمة الدولية للهجرة يف ٍ
كل من شانىل اورفا وقونيا بتوفري خدمات النقل
لألطفال .وتم توقيع بروتوكول بني املديرية العامة للتعليم مدى احلياة وبني املنظمة الدولية للهجرة من أجل توفري
خدمات النقل إىل املدرسة لعرشين ألف طالب سوري .إضافة إىل ذلك وضمن مرشوع دمج الطالب السوريني
يف نظام التعليم الرتكي تم ختصيص مبلغ  30مليون يورو لتوفري خدمة نقل األطفال ،ويف العام الدرايس -2017
 2018تم اجراء مناقصة لتأمني نقل  30.5ألف طفل سوري (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017b

وخالل مرحلة الدراسات امليدانية ،مل تكن أنشطة نقل الطالب قد بدأت ضمن مرشوع دمج الطالب السوريني
يف نظام التعليم الرتكي ،لكن مع العام الدرايس  2018-2017يتوقع ظهور بعض التطورات اإلجيابية يف هذا
اخلصوص.

 5.2.4ضعف التوجيه
واحدة من املشاكل اهلامة التي ظهرت مع اللجوء ،هي عدم معرفة الالجئني للرموز الثقافية واالجتامعية
واالقتصادية واإلجراءات البريوقراطية (الروتينية) للمجتمع اجلديد .لكن مع مرور الوقت يستطيع املهاجر
أو الالجئ عموم ًا أن يعرف هذه الرموز من أبسطها وحتى األكثر تعقيد ًا .املهاجر أو الالجئ وفق ًا لرتتيب سلم
احتياجاته هيتم أوالً بمعرفة األمور التي حيتاجها يف سبيل بقائه عىل قيد احلياة ،وترتبط هذه االحتياجات الرضورية
كالغذاء واملأوى بأليات أكثر قابلية للفهم .وعادة ما تُنشئ املؤسسات اخلريية املحددة واملؤسسات التي شكلتها
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السلطات احلكومية هذه األليات التي تتطلب االستعجال ،ويكون الوصول إليها أسهل من الوصول إىل النُظم
األخرى .وعىل العكس من ذلك تكون النُظم املرتبطة بالثقافة واإلجراءات الروتينية هي األكثر تعقيد ًا .وتتطلب من
املهاجر أو الالجئ املزيد من الوقت واملوارد حتى يستطيع فهم هذه النظم والبدء يف االستفادة منها.

ويعترب النظام التعليمي آلية ليس من السهل عىل املهاجر أو الالجئ حلها أو الوصول إليها لوحده ،عندما يتم
التعامل معها ومع اآلليات البريوقراطية (الروتينية) التي تعمل معها وحتتوي عليها .وإىل جانب ذلك فإن موضوع
التعليم (يف حاالت الكوارث والطوارئ عادة) يكون يف العموم يف الرتتيب األدنى للتسلسل اهلرمي لالحتياجات.
ونتيجة لكل هذه األسباب ال يستطيع املهاجر أو الالجئ الوصول إىل النظام التعليمي دون مساعدة من قبل املجتمع
املضيف أو من قبل طرف ثالث .وقد أفيد بأن هناك من بني الالجئني السوريني يف تركيا من مل يستطع الوصول
إىل النظام التعليمي أو احلصول عىل التعليم نتيجة عدم معرفتهم باملامرسات واإلجراءات الروتينية .وضمن إطار
هذا البحث أيض ًا لوحظ أن بعض الطالب وبعد أن يتم تسجيلهم يف املدرسة يقومون بالتغيب عنها ويقطعون
عالقتهم هبا إما بسبب تغيري املنزل/العنوان ،وإما ألسباب شخصية أخرى ،وعندما يريدون العودة إليها من جديد
ال يتمكنون من ذلك نتيجة جهلهم باآلليات واإلجراءات الروتينية مما يضيع عليهم الوقت .وعندما يضاف إىل ذلك
بطء اإلجراءات البريوقراطية وصعوباهتا ،يمكننا أن نسمي هذا الوضع باسم «فقدان التوجيه» الذي يظهر كعقبة
أمام التحاق األطفال باملدارس .وعىل الرغم من كل إجراءات وزارة الرتبية والتعليم والتي يرست وسهلت من
عملية التسجيل املدريس ،واعتربت الوثيقة التعريفية اخلاصة باألجنبي كافية لتسجيله يف املدرسة ،إال أن الزيارات
التي متت إىل خمتلف الواليات يف إطار هذا البحث أظهرت أن كثري من بيانات املشاركني تواجه بعض الصعوبات يف
عملية التسجيل يف املدرسة .وعىل سبيل املثال الصعوبات التي يواجهها األطفال السوريني القادمني حديث ًا إىل تركيا
يف عمليات استخراج البطاقة التعريفية والتسجيل املدريس نتيجة اإلجراءات البريوقراطية.
ويواجه قسم كبري من السوريني صعوبات يف تسجيل أوالدهم يف املدارس بسبب اإلجراءات البريوقراطية التي
تتطلب أوراق ًا ومستندات من أجل إمتام عملية التسجيل مثل سند اإلقامة أو ما شابه ،ويتعذر عىل هؤالء احلصول
عىل هذه املستندات نتيجة سكنهم يف األحياء الفقرية من املدينة أو العشوائيات أو البنايات التي هدمت من أجل
احلداثة واملدنية .وعىل الرغم من أن بعض مديري املدارس واملسؤولني حياولون حل هذه املشاكل بمبادرة شخصية
منهم ،إال أنه من الرضوري حل هذه املشاكل بصورة منتظمة وممنهجة .ذلك ألن قسم من األطفال السوريني مل
يستطيعوا التسجيل يف املدرسة بسبب الصعوبات التي واجهوها يف استخراج سند اإلقامة وإبراز عنوان املنزل
واحلصول عىل البطاقة التعريفية (منظامت املجتمع املدين  1قونيا ،املنسقون يف مراكز التعليم املؤقتة  1غازي عنتاب،
منظامت املجتمع املدين  1غازي عنتاب).
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 6.2.4الغموض
كشفت البيانات التي تم احلصول عليها يف إطار هذا البحث ،عن وجود عامل غري موضوعي ورسي يشكل عقبة
أمام التحاق األطفال باملدرسة :أال وهو الغموض الذي يشعر به السوريون إزاء الوضع االجتامعي واملكاين هلم يف
تركيا .وقد ركز املعلمون والطالب السوريون خالل املقابالت اجلامعية املركزة التي أجريت معهم عىل هذه النقطة
بشكل خاص ،وذلك ألن التعليم يتطلب فيه أن تكون اآلمال الفردية واقعية ،وأن يتم وضع اخلطط املستقبلية عىل
املستوى الفردي .وبعبارة أخرى حيتاج الفرد ،من أجل أن خيطط ملستقبله املهني من خالل التعليم ،أن يطور انتامءه
باملجتمع من حيث الزمان واملكان والثقافة .ويشتكي الطالب السوريون من حالة الغموض التي تكتنف مصريهم،
وأين سيكونون بعد عدة سنوات ،ويف حال استمروا يف العيش يف تركيا هل سيتم منحهم اجلنسية أم ال؟ ويف أي
الواليات ستستقر عائالهتم .ويف هذا اخلصوص قال رئيس احتاد املعلمني السوريني أن الغموض أدى إىل عدم نجاح
بعض األطفال ألهنم اختاروا عدم مواجهة الصعاب بقوهلم «عىل كل حال سنعود إىل سوريا ،إذن فام احلاجة لتعلم
اللغة الرتكية» (منظامت املجتمع املدين  1غازي عنتاب).

وقد تم مالحظة عدم رغبة بعض الطالب يف تعلم اللغة الرتكية والذهاب إىل املدارس الرتكية يف عدة واليات
أخرى .وفيام يتعلق باالنتامءات النفسية للطالب السوريون أوجز مسؤول يف مديرية الرتبية املحلية هذا األمر بقوله:
«األطفال ال يشعرون بأهنم ينتمون إىل هنا .وشعبنا ال يتقبلهم عىل أي حال ،ولذلك تظهر املشاكل « (مديرية الرتبية
 1غازي عنتاب).

 7.2.4عدم رغبة البعض من أولياء أمور الطالب واإلداريني يف املدارس واملعلمني األتراك
فيام يتعلق بوجود السوريني يف تركيا ،ختتلف املقاييس التي يمتلكها كل من املجتمع املضيف ومؤسسات الدولة،
ٍ
بتفان وإخالص تم تسجيل خطوات هامة يف سبيل تعليم األطفال
وبفضل عمل اإلداريني يف خمتلف املستويات
السوريني .ومن جانب اخر هناك قسم من األتراك يعرتض عىل استفادة السوريني من خدمات الصحة واالقتصاد
واإليواء والتعليم ،بل وحتى قسم هام منهم ال يريد بقاءهم يف تركيا.
ومن بني الذين ال يريدون بقاء السوريني يف تركيا عىل اعتبار أهنم يشكلون هتديد ًا عىل الصعيدين االجتامعي
واالقتصادي ،الطالب وأولياء األمور واملعلمني واإلداريني أي بمعنى خمتلف أنواع املوظفني يف قطاع التعليم.
ويبذل هذا القسم جهود ًا للحيلولة دون انضامم الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي وذلك بوضع العراقيل
أمامهم إما قبل التسجيل أو اثناءه أو بعد التسجيل ،وقد أظهر ذلك املقابالت التي متت يف إطار هذا البحث يف بعض
األقسام .وعىل سبيل املثال أشار رئيس احتاد املعلمني السوريني خالل املقابلة التي أجريت معه إىل عدم تسجيل كثري
من طالب الصف األول واخلامس والتاسع يف املدارس احلكومية وألسباب متعددة ،عىل الرغم من قرار وزارة
الرتبية والتعليم القايض بمنع تسجيل طالب هذه الصفوف يف مراكز التعليم املؤقتة وإلزامهم بالتسجيل يف املدارس
احلكومية.
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السبب األكثر ترديد ًا من قبل اإلداريني يف املدارس للحيلولة دون تسجيل الطالب السوريني هو عدم كفاية
القدرة االستيعابية للمدارس .يف حني أن هذا السبب خيفي وراءه يف بعض األوقات أسباب أخرى كعدم معرفة
الطالب السوريني للغة الرتكية (منظامت املجتمع املدين  1غازي عنتاب) .لكن هناك سبب آخر أكثر أمهية وهو أن
الطالب األتراك وأولياء األمور ال يريدون وجود السوريني يف الصفوف .وأعرب عن ذلك أيض ًا عدد من املشاركني
يف أنقرة .ويلعب اعتقاد األتراك بأن وجود الطالب السوريني يف الصفوف يقلل من جودة التعليم دور ًا كبري ًا يف عدم
تقبلهم لفكرة وجود السوريني يف املدارس.

إن عيش السوريون يف املناطق التي تكون فيها اخلدمة املقدمة من البلديات رديئة ،والبنية التحتية ضعيفة ،وأحيان ًا
تنقطع فيها الكهرباء واملاء .وبسبب انقطاع املياه أو االفتقار إىل مواد التنظيف يبقى األطفال بعيدين عن االهتامم
بالنظافة الشخصية بل وحتى أحيان ًا يصابون بالقمل ،ونتيجة هلذا األمر يقوم الطالب األتراك وأولياء األمور
بالضغط نحو إبعاد هؤالء عن املدارس (منظامت املجتمع املدين  1قونيا) .وتزداد هذه القناعة عندما يكون عدد
الطالب السوريني قريب من عدد الطالب األتراك أو حتى أكثر .وهذه القناعة تُشكل ضغط ًا عىل اإلداريني يف
املدارس ،ويف هناية املطاف عائق ًا نفسي ًا واجتامعي ًا أمام التحاق الطالب السوريني بالتعليم (مديرية الرتبية  1انقرة).
ومن األمور األوىل التي ظهر فيها تردد اإلداريني واملعلمني هي عملية استخدام املدارس كمراكز تعليمية مؤقتة.
يف بعض الواليات أشار عدد من اإلداريني واملعلمني األتراك إىل أن بعض املشاكل املتعلقة باملدرسة نامجة عن
األطفال واملعلمني السوريني .لكن من جانب أخر أشار عدد من الطالب واملعلمني السوريني واملنسقني يف مراكز
التعليم املؤقتة بأن الطالب األتراك يتعمدون عىل ترك الصفوف بدون نظافة ،وأن املعلمني األتراك واإلداريني ال
يوجهون الطالب نحو احلفاظ عىل نظافة صفوفهم ،مما يسبب يف بعض مراكز التعليم املؤقتة قيام الطالب بتنظيف
الصف قبل بداية الدرس ،لعدم وجود وقت خمصص للنظافة بسبب ضيق الوقت يف هذه املراكز .وتربز هذه املشكلة
بشكل ملحوظ يف الواليات التي يتواجد فيها السوريون بشكل مكثف ،مقارنة مع السكان األصليني.

وأكد املعلمون واملنسقون يف مراكز التعليم املؤقتة خالل املقابالت التي تم اجراؤها معهم عىل أمهية دور مدير
املدرسة بوصفه اجلهة الفاعلة يف هذه القضية .وعىل سبيل املثال أفاد املعلمون السوريون خالل زيارتنا إلحدى
املدارس يف غازي عنتاب بأن هذه املدرسة تعترب أفضل مركز تعليمي مؤقت يف غازي عنتاب ،وذلك ألن مدير
املدرسة يطلب من الطالب األتراك أن يترصفوا بشكل جيد مع الطالب السوريني وأن ال يتخذوا ضدهم مواقف
سلبية خالل زياراته للصفوف ،ويفعل اليشء نفسه مع أولياء األمور ويطلب منهم ان تكون هلم نوايا حسنة جتاههم.
وعىل الرغم من كل ذلك إال أن الطالب وأولياء األمور واملعلمني األتراك يتخذون مواقف سلبية ضد السوريني
يف املدارس .وألجل ذلك تم وضع فاصل زمني بني خروج الطالب االتراك من املدارس ودخول الطالب
السوريني إىل مراكز التعليم املؤقتة بمقدار ساعة كاملة .وذلك هبدف التقليل من التوترات املحتملة بني الطالب
األتراك والسوريني ،ويعترب من أهم مسببات هذه املشكلة يف الدرجة األوىل اإلداريني يف املدارس ،ويف الدرجة الثانية
املعلمني .حيث تعزز املواقف السلبية التي يتخذها املعلمني واإلداريني األتراك جتاه الطالب السوريني من سلوك
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الطالب األتراك السلبي ضد السوريني.

أما إذا نظرنا إىل األمثلة اجليدة التي ال تكون فيها تلك املشاكل السابقة ،فنرى يف املقدمة عدم وجود التنافسية
بني املجتمع الرتكي وبني املجتمع السوري عىل احلصول عىل املوارد (كاملساعدات املالية ،العمل وما شابه) .واحلالة
الثانية التي تربز يف األمثلة اجليدة هي أن السوريني يعيشون يف أجزاء خمتلفة من املدينة واحلي دون انغالق ،وسهولة
تواصلهم مع املجتمع الرتكي .وعىل سبيل املثال يف بعض املدارس يف إسطنبول لوحظ عدم وجود مسافة بني املعلمني
السوريني واألتراك ،واستخدامهم لنفس غرفة املعلمني ،ويبدأ الدوام يف بعض مراكز التعليم املؤقتة عقب خروج
الطالب األتراك مبارشة ،وحتى تكوين صداقات وزيارات بني بعض املعلمني األتراك وبعض العائالت السورية.

 8.2.4املشاكل النابعة من نظام االنتقال من التعليم األسايس إىل التعليم الثانوي

(((

يعترب انتقال الطالب السوريني للدراسة يف املدارس احلكومية يف الصف التاسع مشكلة مهمة تتعلق باختيار
املدارس التي سينتقلون إليها .ألنه حسب نظام االنتقال للتعليم الثانوي املوجود حالي ًا ،فإنه جيب عىل كل من أتم
الصف الثامن أن خيضع لنتائج اختبار  TEOGكنظام مركزي لالنتقال من التعليم األسايس إىل التعليم الثانوي.
وبعبارة أوضح مجيع الطالب الذين يدرسون الصف الثامن ،والطالب الذين أمتوا املرحلة اإلعدادية سوا ًء دخلوا
اختبار نظام االنتقال ( )TEOGأو مل يدخلوا ،وسوا ًء فاضلوا أو مل يفاضلوا ،يتم تسجيلهم يف الثانويات حسب هذا
النظام املركزي (جيلك  .)2015وبسبب بعض السلبيات يف نظام التسجيل ،أغفل النظام رغبات مائة وسبعني ألف
طالب من أصل  1.2مليون طالب يف عام  ،2017إضافة إىل ذلك مل يتم تسجيل حوايل  90ألف طالب يف أي ثانوية،
ونتيجة لذلك تم إحلاق حوايل  260ألف طالب بثانويات التعليم املفتوح (نظام االنتقال  ،TEOG 2017املفاضلة
.)2017

وبحسب نظام االنتقال  TEOGفإن لكل مدرسة درجات نجاح (معدل) ،والطالب األعىل درجة ينتقلون إىل
مدارس العلوم وبعض مدارس األناضول ،بينام الطالب ذوي الدرجات املتدنية ينتقلون إىل مدارس األئمة واخلطباء
ومدارس التعليم املهني.

ويتأثر الطالب السوريون أيض ًا من نظام االنتقال  TEOGالذي ال ينجح يف تعيني الطالب األتراك أيض ًا يف
املدارس الثانوية .وذلك لعدم إمكانية النظام يف تعيني الطالب السوريني يف املدارس الثانوية .ويتم تسجيل الطالب
السوريني الذين أمتوا الصف الثامن ويريدون االنتقال اىل الصف التاسع من قبل جلان النقل يف الوالية يف أقرب
مدرسة (مدارس األئمة واخلطباء ومدارس التعليم املهني) إىل مكان اقامتهم ،عىل أساس تقسيم املناطق التعليمية،
وذلك لعدم إمكانية اختيار الرغبات حسب نظام االنتقال من التعليم األسايس إىل التعليم الثانوي املعمول به حالي ًا.
وإذا كان نظام االنتقال  TEOGيشمل الكثري من املشاكل يف نتائجه بالنسبة ملواطني اجلمهورية الرتكية ،فإن هذه

((( يف األيام التي تم فيها إعداد هذا التقرير أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أنه ينبغي إلغاء اختبار االنتقال من التعليم األسايس إىل التعليم الثانوي
 ،TEOGوبناء عليه أوضح السيد وزير الرتبية والتعليم عصمت يلامز يف تاريخ  19أيلول عام  2017أنه لن يتم تطبيق اختبار  TEOGخالل السنة الدراسية
( 2018-2017خرب عاجل .عصمت يلامز .)2017
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املشاكل تكون مضاعفة بالنسبة للطالب السوريني .وخالل هذا البحث أشار مدير سوري إلحدى منظامت املجتمع
املدين أن الطالب السوريني الذين أكملوا تعليمهم بمتوسط درجات عايل وال سيام حتى الصف الثامن ملزمون
بالتسجيل يف املدارس التي ال تتطلب درجات نجاح عالية كمدارس األئمة واخلطباء أو املدارس املهنية .ومع هذا
تقوض النجاح األكاديمي» .وبتعبري أوضح يتم تعيني الطالب السوريني املتفوقني،
اإللزام تظهر هذه املشكلة وكأهنا « ّ
يف املدارس التي يدرس فيها الطالب ذوي الدرجات املتدنية .ومن ضمن املدارس التي يتم تعيني الطالب السوريني
فيها ،مدارس األئمة واخلطباء والتي يفضلها الطالب السوريون بصفة خاصة بسبب تدريسهم للغة العربية وبالتايل
عدم نسياهنم هلا ،وتركيز هذه املدارس عىل املناهج الدينية .لكن ومهام حتدثنا عن تفضيل الطالب ملدارس األئمة
واخلطباء ،إال أن هذه املدارس ال تركز كثري ًا عىل مواد الرياضيات والعلوم ،وبالتايل عدم حصول الطالب السوريني
املتفوقني عىل دروس الرياضيات والعلوم بالقدر الكايف ،وهذا ما يؤثر سلب ًا عىل األطفال السوريني املتفوقني.

 9.2.4االفتقار اىل اإلمكانات المادية
ثمة عائق أخر أمام التحاق الطالب باملدارس ،تتمثل يف عدم كفاية الصفوف املدرسية وقلة اإلمكانات املادية.

ويف إطار هذا البحث لوحظ أنه يف بعض الواليات ويف احياء سكنية حمددة منها مل يستطع عدد كبري من الطالب
التسجيل يف املدرسة ،نظر ًا لالفتقار اىل اإلمكانات املادية فيها ،وبعبارة أوضح مل يستطع الطالب التسجيل يف املدرسة
بسبب عدم وجود أماكن شاغرة الستيعاب كل الطالب.
ويف حال اغالق مراكز التعليم املؤقتة ،وزيادة معدالت التحاق الطالب باملدارس ستظهر لدينا احلاجة إىل بناء
صفوف مدرسية جديدة .وللحيلولة دون استبعاد الطالب من املدارس يف تلك املناطق جيب القيام ببناء املزيد من
املدارس أو إضافة صفوف مدرسية جديدة.

 3.4تصنيفات الطالب السوريني غري امللتحقني باملدارس
يمكننا تقسيم الطالب السوريني عىل حسب درجة العقبات املوجودة أمام إمكانية التحاقهم باملدرسة إىل ثالث
جمموعات:
النوع األول من العقبات هي العقبات التي يمكن إزالتها بسهولة من خالل العمل املخطط وعىل مدى قصري،
ويأيت فقدان التوجه وقلة الدافع أو احلافز كحواجز نفسية يف مقدمة هذه العقبات .وقد تم مالحظة أن بعض األطفال
مل يستطيعوا االلتحاق باملدرسة عىل الرغم من استعدادهم للذهاب إليها ،وذلك لعدم املعرفة الكافية لتلك األرس
باإلجراءات الروتينية.

النوع الثاين من العقبات هي التي حتتاج إىل عمل خمطط إلزالتها .ويندرج حتت هذا النوع ،الطالب الذين انقطعوا
عن املدرسة ملدة سنتني أو أكثر ،والطالب الذين توجهوا إىل العمل من أجل مساعدة عائالهتم ،والطالبات الاليت
رفضن االلتحاق باملدرسة بسبب التعليم املختلط.
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النوع الثالث من العقبات هي العقبات األكثر صعوبة يف إزالتها ،ويندرج حتت هذا النوع العقبات االقتصادية
والثقافية والعوامل االجتامعية والنفسية .وعىل سبيل املثال يصعب عىل الطفل االلتحاق باملدرسة إذا كان هو
الشخص الوحيد املعيل لعائلته ،أو األرس املضطرة إىل عمل من هم بسن املدرسة .ويمكن مجع األطفال غري امللتحقني
باملدارس يف ثالثة تصنيفات وذلك وفق ًا ملدى تأثري هذه العقبات الثالث أمام التحاقه باملدرسة.

الصنف األول الطالب غري امللتحقني باملدارس
عىل الرغم من كل أنواع املساعدة وإجراءات التسهيل ،إال أن كثري ًا ما يعجز الالجئون عن التكيف مع إيقاعات
احلياة اليومية واملعايري والقوانني واإلجراءات املؤسساتية والروتينية للمجتمع اجلديد خالل وقت قصري .حيث
حيتاج الالجئون إىل وقت للبدء يف العيش بشكل منسجم مع حقائق هذا الواقع اجلديد .ويعترب هذا الوقت من وجهة
نظر الالجئ حمفوف بالغموض ،حيث يكون مهه الدائم السعي إىل إنقاذ يومه والبحث عن اسرتاتيجيات بقائه عىل
قيد احلياة .كام حيتاج إىل وقت طويل لكي يتمكن من وضع خطط عقالنية وطويلة األمد بالنسبة ملستقبله .وحتى
تكون هذه اخلطط قابلة للحياة البد أوالً من تأمني االستقرار من ناحيتني :مكان اإلقامة وموارد احلياة.

السوريون وبعد جميئهم إىل تركيا وجدوا أنفسهم يف وضع يلفه الغموض يف مسائل عدة منها املدرسة والتعليم
وقضايا أخرى مشاهبة ،وهم حيتاجون إىل وقت حتى يتمكنوا من الوصول إىل املستوى املنشود بعد رسم خارطة
طريق حلياهتم .وخالل هذه الفرتة تم مالحظة أن عدد األطفال الذين هم غري ملتحقني باملدارس ليسوا بقليل،
وذلك لعدة أسباب منها قلة احلافز أو فقدان التوجه .وللتعبري عن األطفال غري امللتحقني باملدارس نتيجة هذه
األسباب تم استخدام تعبري الصنف  1لإلشارة إليهم .يمكن إحلاق األطفال املندرجني يف الصنف  1باملدارس
بتكاليف مالية منخفضة وأساليب تدخل سهلة.

الصنف  :1بدون مدارس ،آية
آية ،فتاة يف السادسة عرشة من عمرها ،قدمت إىل قونيا منذ شهرين .وإىل تركيا قبل عام ونصف .استقروا يف
البداية يف مرسني .لكن واجهوا هناك مشاكل يف العمل واملعيشة ،وعندما سمعوا بوفرة فرص العمل يف قونيا انتقلوا
إليها ،لدهيا ستة أشقاء وهي من ضمنهم ،وهي الطفل الرابع يف العائلة ،آية وبعد شهر من التحاقها بمراكز التعليم
املؤقتة يف مرسني تركت املدرسة ،وتقول آية أهنا مل تستطع االلتحاق باملدرسة يف قونيا بسبب عدم حصوهلا عىل
بطاقة التعريف اخلاصة بالسوريني ،وعندما تقدمت للتسجيل يف إحدى املدارس قالوا هلا «اقرتب الفصل الدرايس
من هنايته» انتهى التسجيل .هي باألصل تود الذهاب إىل املدرسة ،تعد املشاكل االقتصادية عائق ًا أمام التحاقها
باملدرسة لكن هذه املشكلة حتتل املرتبة الثانية ،أما تغيري العائلة للمدينة تعترب املشكلة األوىل ،وألن هذا التغيري حدث
يف منتصف الفصل الدرايس ،وإذا أضفنا إليه املشاكل الروتينية فأنه يؤدي إىل نوع من فقدان التوجه عند الطفل.
وبتكلفة منخفضة وبتوجيه صحيح يمكن آلية أن تعود إىل املدرسة.
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الصنف  2بدون مدارس
من جانب أخر من الصعب جد ًا عىل األطفال املصابني جسدي ًا أو املترضرين روحي ًا بسبب احلرب األهلية يف
سوريا التسجيل يف املدارس واالستفادة من عملية التعليم .حيث تسببت احلرب األهلية ومن ثم عملية اللجوء
يف معايشة األطفال لسلسلة من التجارب والصدمات املؤملة .ويستحيل عىل األطفال التعامل مع هذه الصدمات
بام لدهيم من إمكانيات يف كثري من األحيان .ويمكن هلذه الصدمات أن تتسبب يف أرضار للدماغ واجلهاز العصبي
وكذلك للتدمري النفيس .وعىل سبيل املثال أشار املعلمون الذين شاركوا يف املقابلة اجلامعية املركزة التي أجريت
معهم يف اسطنبول ظهور أمراض شبيهة بالرصع يف حميطهم بسبب «احلرب وبعد ذلك عملية اللجوء» وبسبب ذلك
انقطع مخسة طالب عن الدوام يف املدرسة (املقابلة اجلامعية املركزة مع املعلمني يف مراكز التعليم املؤقتة  4إسطنبول).
ويف مقابلة أخرى أشارت طفلة سورية إىل أهنا مل تذهب إىل املدرسة بسبب ظهور املشاكل الصحية التي تبينت فيام
بعد أهنا مشاكل عصبية ألخيها األصغر وأهنا اضطرت للبقاء يف املنزل لرعايته (بنات بدون مدارس  4إسطنبول).
وعىل الرغم من أن بعض هؤالء األطفال قد يتعافون بعد فرتة ،ويكون بإمكاهنم الذهاب إىل املدرسة ،إال أنه
من الواضح أن هلذه التجارب أثر ًا سلبي ًا عىل معدالت االلتحاق املدريس .ويف هذه الدراسة تم تعريف األطفال غري
امللتحقني باملدارس نتيجة هلذه األسباب بـ الصنف  2بدون مدارس.
الصنف  2بدون مدارس يمكن أن يضم أيض ًا األطفال الذين اضطروا لالبتعاد عن املدرسة بسبب اإلرضابات
اجلسدية والروحية .عىل سبيل املثال الطفل الذي قدم إىل تركيا وهو يف عمر  6سنوات حيتاج إىل االيفاء ببعض
الرشوط الالزمة للبدء باملدرسة (مثل استقرار العائلة ،توفري املوارد الرضورية للعيش ،توجيه الطفل بالشكل
الصحيح) .غري أنه يف بعض احلاالت قد يستغرق الوفاء هبذه الرشوط شهور أو حتى سنني .ويمكن للطفل يف مثل
هذه احلاالت أن يبقى متخلف ًا عن أقرانه دون أن يتعلم القراءة والكتابة بأي لغة بام فيها اللغة العربية.

من بني األطفال السوريني الذين يعانون من سوء احلظ يف قضايا التسجيل املدريس ،الدوام ،النجاح األكاديمي،
تعترب فئة الشباب هي الفئة األكثر ترضر ًا من بني الالجئني .وتشمل هذه الفئة الشباب الذين هاجروا إىل تركيا بدون
أمهاهتم وآباءهم أو أولياء أمورهم ،واألطفال الذين مل تتم مرافقتهم كون أحد أفراد أرسهم إما طاعن يف السن وإما
مريض وإما معاق ،واألطفال الذين اضطروا إىل اهلروب من احلرب بسبب فقدهم للكبار من عائالهتم ،وعندما جلأ
هؤالء إىل تركيا مل جيدوا أمامهم الكثري من اخليارات .وإذا ما أردنا أن نحدد سلم أولويات هؤالء سنجد التعليم حيتل
املرتبة األخرية .مثل هؤالء الشباب ينبغي عليهم أوالً إجياد نشاط أو عمل يدر عليهم دخالً ،وإذا كان أفراد أرسهم
يقيمون يف سوريا فمن املمكن هلؤالء الشباب أن يفكروا يف سبل معيشتهم أيض ًا.

الصنف  2بدون مدارس :عبد هللا
هو يف الثالثة عرشة من عمره ،عندما جلئت عائلته إىل تركيا كان هو يف السادسة من عمره ،غادر سوريا قبل أن
يبدأ تعليمه االبتدائي يف الصف األول ،وعندما قدم اىل تركيا مل جيد الفرصة للذهاب اىل املدرسة .تويف والده وأخوه
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األكرب وصهره خالل احلرب يف سوريا .يعيش يف منزل مع مخسة عرشة من أفراد عائلته بمن فيهم أخته التي تويف
زوجها وأوالدها الثالثة .عبد اهلل مع كل هذه املصائب ال يعرف القراءة والكتابة .ضعف التوجيه لديه اآلن أقل مما
كان عليه سابق ًا ،أي أنه أقرب نحو الذهاب إىل املدرسة .لكن من أي صف سيبدأ؟ يستحيل أن يذهب إىل املدرسة
االبتدائية وأقرانه يدرسون يف املرحلة الثانوية .لذا من الرضوري أن نجد له فرصة مدرسية مناسبة حتى يستطيع
التسجيل ويتلقى فيها التعليم .ومع كل هذه الصعوبات ال يعترب تسجيل عبد اهلل يف املدرسة واستمراره يف التعليم
مستحيالً ،إذ أنه حيتاج إىل التوجيه الصحيح والدعم واالهتامم املستمر.

الصنف  3بدون مدارس
تعترب الصحة ،الوقت (العمر) ،الصعوبات االقتصادية ،الرتكيب العائيل من أصعب العقبات التي تقف أمام
ذهاب األطفال السوريني إىل املدرسة عموم ًا .ويالحظ وجود مشاكل نفسية خطرية عند األطفال السوريني بسبب
تأثرهم سلب ًا بعواقب احلرب يف سوريا .لذا ينبغي القيام بإجراءات مهمة من أجل إعادة تأهيل هؤالء األطفال الذين
يعانون من هذه الصدمات الشديدة ،غري أن هذه العملية طويلة األمد .وبنا ًء عليه ينبغي إبعاد األطفال الذين يعانون
من مشاكل نفسية وعصبية عن املدارس حتى يستعيدوا صحتهم .غري أن هؤالء األطفال عندما يكونون جاهزون
للذهاب إىل املدرسة سيكونون متخلفني عن أقراهنم يف املدرسة .إضافة إىل ذلك هناك حاالت أخرى مل يستطع فيها
األطفال من الذهاب إىل املدرسة بسبب فقداهنم لبعض وظائفهم البدنية نتيجة اإلصابات التي تلقوها أثناء احلرب
مما شكل لدهيم مشاكل نفسية وبدنية .وبعض األطفال اضطر إىل العمل ليكون معي ً
ال ألهله نتيجة فقدهم آلبائهم.
ويف مثل هذه احلاالت إذا مل يكن لألرسة أي مورد اخر لكسب الرزق ،فمن غري املمكن االستغناء عن الدخل
الذي حيصل عليه هذا الطفل .ويف كثري من األحيان وبسبب عدم كفاية املساعدات املالية املرشوطة بالتعليم ،أو
مساعدات االنسجام االجتامعي (يف حالة عدد أفراد األرسة كبري ،أو وجود حاالت مرضية مزمنة يف األرسة) يكون
دخل الطفل مه ًام يف حياة تلك األرسة .وغالب ًا ما متنع احلاالت ،التي ال يمكن فيها االستغناء عن العمل ،األطفال
الذكور من الذهاب إىل املدرسة .ومع ذلك يمكن أن تتسبب هذه الصعوبات ،كام يف مثال راما الوارد تفاصيلها يف
ذكر يف البيت (حتى ولو كان
األسفل ،من ابقاء البنات الصغريات جد ًا بعيدات عن املدرسة .لكن إذا كان هناك ٌ
طفالً) فإن البنات عادة ال يذهبن إىل العمل .ولذلك كان ابتعاد األطفال الذكور عن املدارس األكثر شيوع ًا بني
األطفال بسبب قيامهم بأعامل تدر عليهم وعىل عائالهتم دخالً.

أما بالنسبة لألطفال اإلناث فيعترب الزواج املبكر واحدة من األسباب األكثر شيوع ًا البتعادهن عن املدرسة.
حيث يتم تزويج البنات عادة يف سوريا عندما يبلغ عمرهن  15-14سنة .واستمر هذا األمر نفسه بني الالجئني
حتى بعد قدومهم إىل تركيا .ويف هذه الدراسة متت اإلشارة إىل األطفال غري امللتحقني باملدارس نتيجة هذه األسباب
بـ الصنف  3بدون مدارس.
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الصنف  3بدون مدارس :حيىي
«أريد أن أدرس ،أريد أن أصبح مهندس ًا»

عمره  17سنة ،يعيش مع أخوه األكربُ ،أغلق الفرن الذي كان يعمل فيه أجري ًا .يف سوريا مل يكن يعمل بأي عمل،
بقي والداه يف سوريا ألهنام مل يستطيعا عبور احلدود (ربام بسبب اجلدار الفاصل) .أخوه األكرب يعمل بينام حييى يبحث
عن عمل ،ويف سوريا كان يدرس يف الثانوية املهنية
اضطر إىل ترك املدرسة وهو يف الصف الثاين عرش« .لو مل أكن مضطر ًا إىل العمل ،لكنت ذهبت اآلن إىل املدرسة»
هو يقول ذلك لكن يبدو أنه يف حالة ال تسمح له بالتفكري باملدرسة بسبب الظروف االجتامعية واالقتصادية والنفسية،
ويقول «إذا سنحت يل الفرصة ،أريد أن أهني دراستي الثانوية ،وأدرس اهلندسة اإللكرتونية يف اجلامعة» .يتعني عىل
حييى وأخوه األكرب إرسال أموال إىل عائالهتم ولكي يذهب حييى إىل املدرسة (يف حال وضعنا الظروف الثقافية
والنفسية جانب ًا) جيب أن تأيت عائلته إىل تركيا ،وأن يكون هلا دخل كايف للمعيشة .وحتى إذا قام حييى بالتسجيل
يف املدرسة إال أنه من الصعب جد ًا عىل حييى االستمرار فيه بشكل منتظم .ونتيجة لذلك ال يمكن ليحيى متابعة
الدراسة إال يف حال التخطيط والدعم املستمر وعرب الثانويات املفتوحة.

الصنف  3بدون مدارس :راما
«إن شاء اهلل سأذهب إىل املدرسة يوم ًا ما»

راما تبلغ من العمر  11سنة ،تعيش مع عائلتها يف ازمري يف منطقة بصامنية ،جاءوا من مدينة احلسكة قبل ثامنية
أشهر ،وعندما كانت يف احلسكة اهنت الصف الرابع ،ويف تركيا سجلت يف إحدى مراكز التعليم املؤقتة لكن مل تسنح
هلا الفرصة بالدوام فتم تركني قيدها ،تعيش يف املنزل مع أمها وأبوها وست أخوة  4بنات وطفلني ،ترتيبها بني
األوالد الثاين ،الولد األول يف العائلة أختها األكرب منها وعمرها مخسة عرشة سنة لكنها ال تعمل ،متوسط الدخل
الشهري لعائلتها هو  400لرية تركية ،كل هذا الدخل تأيت به راما لوحدها ،هي تعمل أجري يف مشغل للخياطة ،وال
يوجد يف العائلة من يعمل غري راما ،أبوها مريض يعاين من مرض يف القلب ،وقد أجرى عملية للقلب ،وأمها تعتني
بأبيها.
باستثناء أختها األكرب منها فكل أخوهتا أصغر منها ،حتت هذه الظروف يكاد يكون من املستحيل عىل راما مواصلة
الدراسة ،لكن ولكي تتمكن راما من الذهاب إىل املدرسة ال بد من أن يكون هناك دخل منتظم لعائلتها.

الصنف  .3بدون مدارس :عائشة
عائشة يف السابعة عرشة من عمرها ،هي أ ٌم لطفل واحد .تعيش عائشة منفصلة عن زوجها .قبل ثالث سنوات
ذهب رجل تركي إىل سوريا والتقى هناك بعائلة عائشة ،وتزوج من عائشة التي كانت تبلغ من العمر يف ذلك الوقت
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 14سنة ،وقد أخربهم الرجل حينها بأنه يملك عم ً
ال جيد ًا ويكسب ماالً وفري ًا ،لكن بعد زواجهم وجميئهم إىل
تركيا أدركت عائشة بأن الرجل يكسب قوت يومه من محل متاع الناس ،وبأنه شخص فقري للغاية وغري متعلم.
يف هذه األثناء حيصل احلمل للمرأة الشابة ،التي ال تفكر كثري ًا باالنفصال ،لكن تتسبب الصعوبات االقتصادية
واالختالفات الثقافية بمصاعب شديدة هلم يف التعايش .تأخذ عائشة طفلها البالغ من العمر عام ونصف وتبدأ
العيش مع والدهيا يف انقرة .ولكي تتمكن املرأة الشابة من العودة إىل املدرسة الستكامل تعليمها ،فإهنا حتتاج إىل من
املعلم يف مراكز التعليم املؤقتة
يعتني بطفلها أثناء النهار وهذا ما يتطلب منها دع ًام مادي ًا ومعنوي ًا ،ويستحيل عىل أبيها
ُ
أن جيمع كل هذا الدعم ويعيد ابنته إىل املدرسة.

 4.4ما ينتظر تطويره يف السياسات املتعلقة بتوفري احلصول على التعليم
ينبغي اختاذ قرار سيايس بفتح الطريق أمام الطالب السوريني املتفوقني للتسجيل يف مدارس العلوم ومدارس
األناضول.
حسب نظام االنتقال  TEOGاملوجود حالي ًا يتم تعيني الطالب السوريني األعىل درج ًة يف املدارس األقل درج ًة،
ونتيجة لذلك جيب العمل عىل استحداث نظام جديد.

الوضع املنسوب للسوريني بأنه «مؤقت» يشكل عائق ًا أمام تطور انتامئهم للمجتمع .وحني يشعرون باالنتامء
إىل املجتمع الرتكي ،سيكونون أكثر اندماج ًا يف النظام التعليمي .وبالتايل يتمكنون من وضع خطط أسهل حول
مستقبلهم الفردي والعائيل ،وحينام يتم وضع األهداف عىل أساس فردي ،سيبذلون املزيد من اجلهد للوصول إىل
حتقيق هذه األهداف ،ومن أجل ذلك ينبغي اختاذ خطوات إلزالة الغموض الذي يكتنف مستقبلهم يف تركيا.
نتيجة القدرة االستيعابية للمدارس ،فإن نسبة الطالب السوريني الذين مل يتم تسجيلهم وتم إرجاعهم من قبل
اإلداريني يف املدارس ليست بالقليلة .ويف مثل هذه احلاالت ينبغي عىل وزارة الرتبية والتعليم وبشكل فعال اختاذ
التدابري الالزمة للحيلولة دون بقاء األطفال خارج املدارس.

قسم كبري من املجتمع الرتكي يتخذ موقف ًا إجيابي ًا جتاه املجتمع السوري ،يف حني أن قس ًام آخر ًا يتخذ موقف ًا سلبي ًا.
وتعترب مواقف أولياء أمور الطالب والطالب واملعلمني واإلداريني األتراك عنرص ًا هام ًا يؤثر يف نسب التحاق
الطالب السوريني ويف العملية التعليمية ككل .وللتغلب عىل هذه املشكلة ينبغي أوالً :أن يترصف قادات الرأي
ووسائل االعالم بمزيد من املسؤولية وأن يتجنبوا املواقف السلبية جتاه السوريني .وعالوة عىل ذلك إن اللغة
اإلجيابية التي سيتكلم هبا هؤالء ستجعل حياة الطالب يف املدرسة أسهل من ذي قبل.
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الفصل اخلامس
نوعية التعليم املقدم لألطفال السوريني
يناقش هذا القسم اإلجراءات التي تم تنفيذها يف سبيل حصول األطفال السوريني عىل التعليم اجليد والعقبات
التي تعرتض ذلك .ويمكن ذكر العديد من العنارص للحصول عىل التعليم اجليد ،أوهلا :مؤهالت املعلم مهمة جد ًا،
حيث أن املعلم املؤهل بشكل جيد يستطيع التغلب عىل العديد من الصعوبات مثل نقص املواد التعليمية واإلمكانات
املادية وعدم استجابة الطالب يف سبيل توفري التعليم اجليد هلم .إضافة إىل ذلك فهو يعترب العنرص اهلام يف التخطيط
املستند عىل بيانات موضوعية وموارد كافية .حيث تعترب املوارد املالية واإلمكانات املادية والتقنية وكفاءة املوارد
البرشية هي عنارص هامة يف التعليم اجليد .وتعترب اإلدارة التي تقوم برصد وتقييم اخلطط واالحتياجات ،واملناهج
املدرسية اجليدة أدوات مهمة يف التعليم اجليد .ومهام كان الطالب جاهز ًا ومتحفز ًا للتعلم إال أن الصعوبات التي
يواجهها أثناء العملية التعليمية تؤثر عىل جمهوداته يف التعلم وعىل مدى ارتباطه باملدرسة.

 1.5آثار مشاكل التخطيط على نوعية التعليم
نتيجة لتدفق أعداد كبرية من طالبي اللجوء إىل تركيا اعتبار ًا من  2011وجدت تركيا نفسها غري مهيأة بطبيعة
احلال للمسائل املتعلقة بالتعليم .وكام ذكرنا وعىل نحو مفصل يف مقدمة التقرير والفصول األوىل أن اجلهة املسؤولة
عن وضع اخلطط والتطبيقات اخلاصة بتعليم السوريني يف املقام األول ونقصد وزارة الرتبية والتعليم قد وضعت
اخلطط عىل أساس البقاء املؤقت للسوريني وعودة مرتقبة هلم إىل بلداهنم .إال أنه واعتبار ًا من عام  2014قامت وزارة
الرتبية والتعليم باالجتاه نحو احللول الدائمة ،وبسبب التغري الدائم من ناحية الرتكيب العددي واملكاين للسوريني،
مل يكن هذا التحول كافي ًا إلجياد حلول ثابتة ورسيعة واستباقية.

ويمكننا القول إنه واعتبار ًا من عام  2017أصبح الالجئون مستقرون نسب ًيا من حيث اجلوانب الديمغرافية
واالجتامعية واملكانية عند مقارنته مع السابق .ومع ذلك يمكننا مالحظة استمرار تنقلهم داخل تركيا .وبعبارة
أوضح كان عدد السوريني أثناء وضع خطة البحث يف شباط  )2.9( ،2017مليون منهم يف إسطنبول  460ألف،
بينام يف أخر البيانات التي صدرت يف  14أيلول  2017أصبح عددهم يف تركيا  3مليون و 180ألف منهم يف
إسطنبول  507ألف.
إن تنقل السوريني يف تركيا بل وحتى تبديل أماكن اقامتهم بني الواليات واملناطق يؤثر عىل حتسني نوعية التعليم
املقدم هلم ويؤدي إىل صعوبة وضع اخلطط الواقعية املستندة عىل البيانات .ويؤدي إىل صعوبات يف متابعة األطفال
الذين هم يف عمر املدرسة ،ويزيد من الضغط عىل املدارس يف مناطق معينة.
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 1.1.5املوارد والنوعية
العنرص األخر الذي حيدد نوعية التعليم هو وجود املوارد بشكل كاف ،وتؤمن اجلهات العامة اجلزء األكرب من
املوارد املالية واملادية والتقنية والبرشية املستخدمة يف تعليم السوريني يف تركيا .وعىل سبيل املثال :ووفق ًا لبيانات
السنة الدراسية  2017-2016قام املجتمع املدين واملنظامت الدولية بتأمني املبنى لـ  25مركز تعليمي مؤقت من
أصل  432مركز ًا يف عموم تركيا .يف حني أن أغلب املباين التي تستخدمها مراكز التعليم املؤقتة هي مدارس تابعة
لوزارة الرتبية والتعليم (املديرية العامة للتعليم مدى احلياة .)2017b

وخالل لقاءاتنا مع املنسقني يف مراكز التعليم املؤقتة واملعلمني العرب أشاروا إىل النقص يف املواد التعليمية،
باإلضافة إىل النقص يف اجهزة احلاسوب التي يتم استخدامها داخل املدارس ،وللتغلب عىل هذه املشاكل جيب عىل
مدير املدرسة واملعلمني األتراك السامح أكثر نحو استخدام السوريني ملوارد املدرسة املوجودة ،كام تؤثر املشاكل التي
تعاين منها املدارس بسبب عدم كفاية املوارد مثل معدات االختبار والتجهيزات وموارد التدفئة والتنظيف سلب ًا عىل
جودة التعليم.
كام ويعترب استخدام مراكز التعليم املؤقتة للمدارس يف فرتة ما بعد الظهر لتعليم الطالب بسبب االفتقار إىل املباين
املدرسية واحدة من أهم عوامل التأثري يف جودة التعليم .حيث يبدأ التعليم يف املراكز املؤقتة يف بعض الواليات بعد
فرتة الظهر يف الساعة  14.30مسا ًء .هذه البداية املتأخرة للتعليم يف املراكز تؤثر سلب ًا عىل األطفال وخصوص ًا يف
فصل الشتاء حيث حيل الظالم مبكر ًا مما يضطر األطفال ملغادرة املدرسة .وقد أشار املنسقون يف مراكز التعليم املؤقتة
واملعلمون السوريون خالل مقابالتنا معهم إىل أن البدء بالدوام يف وقت مبكر يؤثر إجياب ًا عىل نوعية التعليم وحيفز
الطالب.

 2.1.5اإلدارة املدرسية والنوعية
كام هو الشأن يف املناهج الدراسية والبيئة الصفية ،فإن أكرب عقبة بني الطالب واآلباء ومديري املدارس هي اللغة.
ففي مراكز التعليم املؤقتة حتل مشكلة اللغة يف القضايا اإلدارية من خالل املدرسني واملوظفني السوريني ،بينام يف
املدارس احلكومية فال يسعنا القول بأنه يمكن حل هذه املشكلة بشكل مؤسسايت ومنهجي.

كام تم مالحظة أن الطالب الرتكامن والطالب الذين يتقنون الرتكية نوع ًا يديرون عالقاهتم مع اإلدارة بمهاراهتم
اخلاصة .ويف املقابالت لوحظ أن الطالب الذين يعرفون الرتكية لدهيم شعور قوي باالنتامء إىل املدرسة ،وثقتهم
بأنفسهم أكرب ،وتواصلهم مع مديري املدارس أسهل وأكثر فعالية وتكرار ًا .بينام الطالب الذين ال يتكلمون الرتكية
ليس لدهيم تقريب ًا اي تواصل مع إدارة املدرسة .ونفس األمر ينطبق عىل أولياء األمور فهم إما غري مشاركني يف
اجتامعات أولياء األمور ،وإما إن شاركوا يبقون حتى هناية االجتامع بدون مداخلة أو فهم يشء (منظامت املجتمع
املدين  1غازي عنتاب).

ويف احلاالت الرضورية تكتب الفتات التوجيه واإلعالنات يف املدارس باللغة العربية .لكن يالحظ أن هذه
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الالفتات واإلعالنات املكتوبة بطريقة غري الئقة وعىل ورق  A4وامللصقة عىل األعمدة واجلدران واألبواب والنوافذ
للمدرسة تبدو كأهنا انعكاس لصفة «مؤقتة» املنسوبة للسوريني:
الشكل( .)10الفتة معلق من قبل اإلدارة عىل جدران احدى مراكز التعليم املؤقتة.

الشكل ( .)11الفتة معلق من قبل اإلدارة عىل جدران احدى مراكز التعليم املؤقتة.

مثل هذه اإلعالنات والالفتات التي يتم يمكن مالحظتها يف كل منطقة تقريب ًا وكل مدرسة متت زيارهتا ضمن
نطاق البحث تؤثر عىل مشاعر االنتامء لدى الطالب ،وبتكلفة منخفضة يمكن توفري املزيد من االهتامم والدقة
والفعالية يف إدارة التواصل بني اإلدارة والطالب.

 3.1.5املعلمون والنوعية
عرب بعض املشاركني عن النقص يف نوعية وجودة املعلمني الذين تم توظيفهم يف املرحلة األوىل من إنشاء املدارس
ومراكز التعليم املؤقتة بداية قدوم السوريون إىل تركيا عىل الرغم من بعض املعايري التي أخذت يف احلسبان والتي
تم ذكرها سابق ًا .وعرب االحتاد السوري للمعلمني عىل وجه اخلصوص بأن كثري من األشخاص كانوا يزاولون مهنة
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التعليم بوثيقة مزورة ،عالو ًة عىل ذلك قيام العديد من األشخاص بمزاولة مهنة التعليم يف بداية األمر مع أهنم
باألصل يزاولون مهن أخرى غري التعليم .ويصعب عىل هؤالء األشخاص تقديم تعليم مؤهل دون أي تدريب أو
خربة يف جمال التعليم.

و ُيستخدم يف اختيار املعلمني ملراكز التعليم املؤقتة العديد من املعايري ،ولوحظ خالل زيارتنا ملراكز التعليم املؤقتة
أن املعلمني الذين يعملون فيها هم باألصل أصحاب هذه املهن يف سوريا .وعرب الطالب خالل املقابالت عن حبهم
وعالقتهم اجليدة مع املعلمني السوريني .أما يف املقابالت مع املنسقني فعربوا عن اجتهاد وإرصار وعدم انانية غالبية
املعلمني السوريني ،وعدم كفاءة البعض منهم.

ويالحظ يف املدارس احلكومية أن املدرسني األتراك لدهيم ردود فعل خمتلفة عند النظر إىل عالقتهم مع الطالب
السوريني ،حيث لوحظ أن هؤالء املدرسني يكونون غري مرتاحني لوجود أطفال سوريني يف صفوفهم ولدهيم
مواقف سلبية مسبق ًا ضدهم وضد مشاركتهم يف األنشطة الصفية .ويف بعض املدارس وعىل سبيل املثال :املدرسة
الثانوية التي متت زيارهتا يف إسطنبول كانت هناك عالقة إجيابية بني املدرسني األتراك والطلبة السوريني وقد أعرب
املدرسني عن تقديرهم لإلنجازات التي حققها األطفال السوريون.

 4.1.5املناهج املدرسية والنوعية
تعترب املناهج املدرسية واحدة من أهم املسائل التي حتدد نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال السوريون ،وهي
تعترب مشكلة رئيسية قائمة بحد ذاهتا منذ البدء بتعليم السوريني يف تركيا وإىل اآلن.

يف البداية تم تنقيح هذه املناهج وحذف العبارات التي تؤيد نظام األسد واملسيئة للدولة الرتكية من بني سطور
هذه الكتب ،وبعدها تم استخدام هذه املناهج املنقحة للتعليم يف مراكز التعليم املؤقتة.

ويف املدارس احلكومية يستخدم األطفال السوريون نفس املناهج املدرسية التي يستخدمها الطالب األتراك متام ًا،
لكن تم تثبيت عدم استفادهتم من هذه املناهج بصورة تامة بسبب مشاكل اللغة .إضافة إىل ذلك مل جيد األطفال
معنى بسبب بنيتهم االجتامعية املختلفة.
السوريني يف حمتوى املناهج املدرسية والقيم املختلفة التي تم نقلها هلم ً

ومن أهم املشاكل املتعلقة بنوعية التعليم هي قلة الوقت املخصص لباقي دروس املنهاج بسبب ختصيص 15
ساعة دراسية لتعليم اللغة الرتكية من أصل  30ساعة يف املرحلة األوىل و 35ساعة يف املرحلة الثانوية .وإذا أردنا أن
نعرب بشكل ملموس أكثر نقول إن ساعات مادة الرياضيات يف ثانوية تركية هي  6ساعات أسبوعي ًا ،بينام يف مراكز
التعليم املؤقتة هي ساعتان ،وساعات اللغة األجنبية األساسية  4ساعات واللغة األجنبية الثانية ساعتان يف األسبوع
يف الثانويات الرتكية يف حني أن اللغة األجنبية هي اختيارية بني ساعة أو ساعتان يف مراكز التعليم املؤقتة.

وخالل املقابالت اجلامعية املركزة مع الطالب السوريني عرب الطالب عن شكايتهم من تقليل ساعات املواد
التالية الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا واللغة اإلنكليزية .وأهنم مل يتعلموا بالقدر الكايف يف هذه املواد
بسبب ضيق الوقت وهذا ما سيأثر سلب ًا عىل أهدافهم املستقبلية (املقابالت اجلامعية املركزة مع طالب مراكز التعليم
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املؤقت  1إسطنبول).

 2.5املشاكل اليت يعاين منها الطالب
 1.2.5عدم االستمرارية (الغياب) – عدم االستقرار
تعترب عدم االستمرارية أحد العوامل اهلامة التي تقلل من نوعية التعليم .وقد كشف البحث أن األطفال السوريني
يعانون من مشاكل خطرية يف مسألة الدوام املدريس ،وعىل الرغم من كل الصعوبات فإن عدد ًا معين ًا من األطفال
السوريني حيرصون عىل حضور الدروس .ومن أجل ضامن استمرارية دوام األطفال السوريني يف املدارس بانتظام
تم اختاذ تدابري خمتلفة ،وعىل سبيل املثال :املساعدة املالية املرشوطة بالتعليم التي تقدمها منظمة األمم املتحدة لرعاية
الطفولة «اليونيسف» والتي تنص عىل أنه يف حال غياب الطفل يتم حذف قيده من سجالت منظومة معلومات
الطالب األجنبي ( ،)YÖBİSلكن وأثناء التطبيق العميل للقانون يتم إهناء املساعدة املالية املرشوطة بالتعليم بدالً من
حذف سجل الطفل .ويمكن القول ان التحويل النقدي املرشوط سيزيد من نسب التحاق األطفال باملدارس ويزيد
من نسب الدوام وذلك ألن املساعدة النقدية املرشوطة تعطى فقط عندما يستمر الطفل يف الدوام املدريس.

وضمن إطار هذا البحث تم التأكيد أيض ًا عىل أسباب الغياب .ومن األسباب الشائعة يف غياب الطالب هي
مسألة عاملة األطفال ويف نفس الوقت بذهلم اجلهد للمحافظة عىل التعليم .أما خارج املخيامت فالطالب املسجلني
يف مراكز التعليم املؤقتة يتلقون تعليمهم يف فرتة ما بعد الظهر بالنسبة للمدارس التي تنتهج الدوام الثنائي ،وخاصة
يف الواليات الكبرية التي تنتهج مدارسها هذه الطريقة حيث يقوم بعض الطالب يف مراكز التعليم املؤقتة بالعمل يف
الفرتة الصباحية ويف فرتة ما بعد الظهر يتلقى تعليمه املدريس (املقابالت اجلامعية املركزة مع طالب مراكز التعليم
املؤقت  1غازي عنتاب) .عىل سبيل املثال :يقوم بعض الطالب يف مراكز التعليم املؤقتة التي يبدأ دوامها يف الساعة
 14.30ببيع املناديل أو العمل كأجري لدى مشاغل اخلياطة أو احلالقة أو املطاعم أو املتاجر والقيام بالتعليم يف فرتة
ما بعد الظهر (منظامت املجتمع املدين  1غازي عنتاب)
تعترب حماولة الطفل املسامهة يف سبل عيش أرسته من جهة ومن جهة أخرى استمراره يف التعليم مرهق له ،ويؤدي
إىل انخفاض احلافز لديه للتعلم.

ومن األسباب اهلامة األخرى لغياب الطفل هي تنقل األرس داخل الوالية نفسها أو بني الواليات ،وعندما
يتغري العنوان قد يفقد الطفل توجهه ويمكن أن يؤدي إىل زيادة املسافة بني املدرسة واملنزل أو يؤدي إىل تغيري احلافز
النفيس واالجتامعي للطفل .يف قونيا وخالل املقابالت لوحظ أن عائلة لدهيا ستة أطفال يف سن املدرسة ال يذهب
أي واحد منهم إىل املدرسة ،وعند سؤالنا عن سبب ذلك تبني أن العائلة كانت تقيم يف السابق يف والية مرسني
وانتقلت إىل قونيا قبل شهرين تقريب ًا وبعد االنتقال مل يتم تسجيل األطفال بسبب مشاكل يف تثبيت العنوان واهلوية،
وباألخص أهنم قاموا باالنتقال يف منتصف العام الدرايس مما أفقد األطفال احلافز عىل التعلم (تالميذ بدون مدارس
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 2قونيا) .طفل آخر يف قونيا أيض ًا أفاد بأنه قدم إىل تركيا مع عائلته قبل  3سنوات وبعد استخراجهم للهوية عادوا إىل
سوريا وبعد سنتني من عودهتم رجعوا إىل تركيا ،وبسبب كل هذا كان من املستحيل الذهاب إىل املدرسة (تلميذات
بدون مدرسة  5قونيا) .وقد أعربت عائالت كال الطفلني يف قونيا عن صعوبات يف احلصول عىل اهلوية والتسجيل
الرسمي.
وهناك العديد من األسباب وراء الغياب املدريس منها :وجود شخص يف العائلة حيتاج إىل رعاية ،وجود حواجز
بدنية ونفسية للطفل ،حدوث أمور غري مرغوبة يف املدرسة أو يف الطريق إليها ،املسافة الكبرية بني املدرسة واملنزل،
عدم جودة األحوال اجلوية بالنسبة لألطفال الذين يضطرون لقطع املسافة الكبرية بني املدرسة واملنزل سري ًا عىل
األقدام ،وقد تكون هناك أسباب أخرى مثل عطلة املدارس يف سوريا يف شهر رمضان املبارك.

ومتت اإلشارة إىل أحد أسباب الغياب يف بعض املدارس احلكومية وبشكل أكرب يف الصفوف األول واخلامس
والتاسع والسبب هو اضطرار الطالب التسجيل يف املدارس احلكومية مع أن معرفتهم باللغة الرتكية غري كافية مما
يؤدي بعد فرتة إىل عدم حلاقهم باملنهاج وفقداهنم احلافز للتعلم (املنسق يف مراكز التعليم املؤقتة  1غازي عنتاب).
وأشار رئيس احتاد املعلمني السوريني عن الصعوبات التي يعيشها الطالب وخصوص ًا طالب الصفوف اخلامس
والتاسع الذي أجربوا عىل االلتحاق باملدارس احلكومية ،وبعد أن كان التعليم يف املراكز املؤقتة باللغة العربية وفجأة
وجدوا أنفسهم جمربين عىل تعلم مجيع الدروس باللغة الرتكية مما تركهم يف وضع صعب (منظامت املجتمع املدين 1
غازي عنتاب).

 2.2.5االفتقار إىل الدوافع واألهداف
لوحظ أن األطفال السوريني وأفراد أرسهم ال يملكون أفكار ًا واضحة وحمددة حول ما يمكن أن يوفره هلم
التعليم يف تركيا بشكل عام .وعىل الرغم من استمرار احلرب يف بلدهم إال أهنم مل يفقدوا األمل متام ُا يف العودة
إىل ديارهم يف يوم ما .ارتباطهم املستمر بسوريا مازال حي ًا بسبب ما تركوه من منازل ومتاع وتراب ،هذا االرتباط
العاطفي واإلنساين يالحظ بوضوح لدى البالغني وبطبيعة احلال يشكل حاجز ًا لوضع اخلطط املستقبلية يف تركيا.

يف هذه احلال وعند اقرتان الصدمة التي عاشوها يف سوريا مع صعوبات التقيد باسرتاتيجيات البقاء يف تركيا
جيعل كثري من األطفال السوريني بسبب ذلك بدون دافع .وقد لوحظ ان هناك أطفال يرتكون املدرسة (عىل الرغم
من أهنم ال يعملون يف اي مكان) ألنه ال توجد لدهيم رغبة يف االستيقاظ صباح ًا والذهاب إىل املدرسة .وعىل سبيل
املثال :يف املقابلة التي أجريت يف إسطنبول ضمن نطاق البحث أشارت امرأة أن ابنها ال يريد أن يستيقظ باكر ًا ،وحتى
لو استيقظ وذهب إىل املدرسة فأنه ال يريد افتعال املشاكل والرصاعات وبسبب ذلك هو ال يريد الذهاب إىل املدرسة
(أولياء بدون مدارس  3إسطنبول).
ويف نطاق البحث عن الطالب الذين ال يرغبون بالذهاب اىل املدرسة لتجنب املشاكل والرصاعات سواء يف
املدرسة أو يف الطريق إليها تم مالحظة هذا األمر تقريب ًا يف كل والية ،وقد تبني أن النقص يف الدافع يشكل عقبة
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حمددة أمام التعليم ،لكن عىل األقل بنفس القدر من األمهية يؤثر عىل األطفال امللتحقني باملدارس :حيث تتأثر
استفادة األطفال من التعليم الذي يتلقونه يف املدارس من هذا النقص يف الدافع وعدم وجود اهلدف.

وعىل الرغم من النقص الكبري يف الدافع لدى قسم من الطالب وانقطاع ارتباطهم باملدرسة ،إال أن هذا الدافع
واحلافز ما زال كبري ًا لدى القسم اآلخر ،وهذا ما أشري إليه يف املقابالت التي أجريت مع املعلمني واملنسقني يف كل
والية .وحتى يف اللقاء الذي أجري يف إسطنبول مع الطالب السوريني ،أكد املشاركون يف املقابلة املركزة برغبتهم
يف الدراسة يف إحدى اجلامعات املعتربة يف كل من إنكلرتا وأملانيا وكندا والواليات املتحدة االمريكية بعد تعليم جيد
ثم العودة إىل سوريا للمشاركة يف إعادة اإلعامر (املقابلة اجلامعية املركزة مع طالب مراكز
يف املرحلة الثانوية ،ومن ّ
التعليم املؤقتة  1إسطنبول).

وقد أكد املعلمون األتراك والسوريون خالل املقابالت عىل وجود هذه احلامسة والدافع لدى الطالب (املقابالت
اجلامعية املركزة مع معلمي مراكز التعليم املؤقت  1اسطنبول) .من السامت املشرتكة هلؤالء األطفال ذوي الدوافع
الكبرية ،أهنم أطفال ألرس متعلمة تعلي ًام جيد ًا ،أو أن آباؤهم كانوا يعملون يف وظائف حمرتمة يف سوريا كأطباء وقضاة
ومدراء .هؤالء الطالب ذوي الدوافع الكبرية حققوا نجاحات كبرية جد ًا سوا ًء يف املدارس احلكومية أو يف مراكز
التعليم املؤقت.

 3.2.5الفشل األكادييم
كشفت املقابالت التي أجريت مع املعلمني ومديري املدارس أن الطالب السوريني يف العموم مستواهم يف
اإلنجازات «دون املتوسط» السبب األول يف ذلك بالطبع هو عامل اللغة (الرتكية) .حتى إن وجد الطالب الذين
يكملون تعليمهم الثانوي ويذهبون إىل األقسام اجليدة يف اجلامعات إال أن نسبة وعدد هؤالء قليل جد ًا.

وتأيت يف مقدمة نتائج املقابالت اجلامعية املركزة مع املعلمني حول اإلنجازات األكاديمية للطالب السوريني
عموم ًا :عندما يتم حل مشاكل اللغة لدى الطالب السوريني ،ستكون هناك زيادة واضحة يف اإلنجازات األكاديمية،
وبنا ًء عليه فإننا نالحظ أن إنجازات الطالب الرتكامن القادمني من سوريا أكثر قليال من باقي األطفال السوريني.
ومن ناحية أخرى يتطلب حل مشاكل اللغة (الرتكية) للطالب السوريني العرب الكثري من الوقت.
ويف هذه احلالة يمكن التنبؤ بأن هؤالء الطالب سيظلون لفرتة من الزمن يف معدل دون املتوسط ،إال أنه يمكن
مالحظة أن مستوى هؤالء الطالب يف املواد التي تتطلب احلفظ مثل (القران الكريم ،الفقه ،احلديث ،السرية) واملواد
التي ال تتطلب معرفة باللغة الرتكية كالرياضيات واللغة اإلنكليزية أفضل من باقي املواد.

وتبني أن مقولة «عندما ختتلط مع الطالب األتراك البد من أن تتعلم اللغة الرتكية» هذه املقاربة غري دقيقة للغاية
وخصوص ًا يف الصفوف املتوسطة أو عند األطفال األكرب سن ًا .وها قد أصبح الختالط الطالب السوريني مع الطالب
األتراك عامني من الزمن وإىل اآلن يوجد بينهم من ال يتقن اللغة الرتكية بشكل كامل .وعىل الرغم من كل ذلك
يوجد بني الطالب السوريون من هم ناجحون جد ًا ،وإن كان عددهم قليل إال أن مثل هذه األمثلة يمكن حتويلها إىل
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مصادر حتفيزية للمعلمني والطالب.

يف قونيا عىل سبيل املثال ويف مقابلة مركزة مع جمموعة من املعلمني األتراك العاملني يف مدرسة حكومية سلط
املعلمون الضوء عىل قصة نجاح طفل سوري ،والذي ساهم يف اهنيار التحيزات املغرضة سوا ًء من قبل املعلمني أو
الطالب األتراك فيام يتعلق بعالقتهم مع السوريني .ويعد األطفال السوريني يف املدارس احلكومية يف إسطنبول من
أنجح الطالب.

 3.5املدرسة والتطبيقات الصفية والنوعية
 1.3.5التوجيه واإلرشاد
لقد تبني أن الطالب السوريني وال سيام يف املدارس احلكومية بحاجة ماسة إىل خدمات التوجيه واالستشارة
النفسية ،ويف مراكز التعليم املؤقتة يوفر العديد من املعلمني السوريني نوع ًا من الراحة النفسية للطالب .حيث يقوم
األطفال الذين يعانون من مشاكل متعلقة باملدرسة أو باألرسة برشح مشاكلهم بسهولة ملن يثقون به من املعلمني
السوريني وهم بدورهم ينقلوهنا لإلدارة يف احلاالت الرضورية أو يتدخلون يف حلها بجهودهم الشخصية .غري أن
األطفال السوريني الذين يدرسون يف املدارس احلكومية بعيدون عن هذا الوضع ،وعند هذه النقطة يكون خلدمات
دور هام ،إذ أن مهمتهم ليس فقط ختفيف املشاكل التي يراجعوهنم من أجلها ،بل أيض ًا املتابعة
التوجيه واإلرشاد ٌ
النشطة للطالب والتدخل املناسب عند اللزوم.

وقد كشفت املقابالت واملراقبات التي أجريت أثناء البحث أن معلمي اإلرشاد والتوجيه يف املدارس احلكومية
غري مبالني عموم ًا وال صلة هلم باملوضوع ،حتى أن بعضهم ليس لديه أي فكرة عن عدد السوريني يف املدرسة.
وعندما ُسئل معلم التوجيه واإلرشاد «هل سبق لك أن عملت مقابلة مع الطالب السوريني؟» فأجاب« :مل
ألتق بطالب سوري واحد حتى اليوم» .حتى لو كان مستوى معلمي التوجيه واإلرشاد ليس هبذه الدرجة متام ًا
إال أن كثري ًا منهم غري مبالني .حيث من املفروض أن مهنة اإلرشاد النفيس عىل قدر من البذل واجلهد ال تقل عن
املعلمني واإلداريني ،كاملتابعة النشطة للطالب ،ويف احلاالت الرضورية حتديد املشاكل من خالل إجراء االختبارات
والقياسات ،واملساعدة يف حل ومنع العديد من املشاكل ويف مقدمتها مساعدة الطالب السوريني عىل استمرارية
الدوام املدريس ،وبالطبع (خصوص ًا يف املدارس احلكومية) عدم معرفة معلمي التوجيه باللغة العربية عامل مهم يف
هذه النقطة لكن يمكن التخفيف من أثر ذلك من خالل املرتمجني املتطوعني من املعلمني السوريني أو الطالب الذين
تكون لغتهم الرتكية جيدة .ويف سياق الدراسات امليدانية للبحث تم البدء بتعيني معلمي توجيه وإرشاد يف مراكز
التعليم املؤقتة.
إن تعيني معلمي التوجيه واإلرشاد لفرتة مؤقتة يف مراكز التعليم املؤقتة ضمن نطاق مرشوع دمج الطالب
السوريني يف نظام التعليم الرتكي الشامل لـ  23والية ،س ُيظهر بعد فرتة مدى جودة التواصل بني اإلدارة والطالب
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السوريني ،واملدى الذي سيعمل عليه الطالب السوريني من ناحية التكيف واملواءمة مع املجتمع .ويويل املعلمون
السوريون أمهية كبرية هلؤالء املرشدين واالستشاريني النفسيني (املقابلة اجلامعية املركزة مع معلمي املراكز املؤقتة 1
إسطنبول).

الشكل ( .)12الفتة خدمة اإلرشاد

 2.3.5البيئ�ة الصفية
اخليارين الرئيسيني حلصول األطفال السوريني عىل التعليم :إما املدارس العامة وإما مراكز التعليم املؤقتة .طالب
مراكز التعليم املؤقتة مجيعهم من السوريون .أما املدارس احلكومية خارج املخيامت فيتكون من الطالب السوريون
والطالب األتراك ويف معظم األماكن يكون عددهم أقل من الطالب األتراك .ويعد حتديد أماكن جلوس الطالب
السوريون الذين يدرسون يف املدارس احلكومية داخل الصف من االعتبارات اهلامة ،بحيث يتم وضعهم يف أماكن
متفرقة داخل الصف لضامن منعهم من تشكيل جمموعات فرعية معزولة عن بقية الصف الدرايس.
وبصفة عامة جيب عىل مديري املدارس واملدرسني أن يكونوا واعيني يف هذه النقطة ،غري أنه لوحظ يف بعض
املدارس أن الطالب السوريون متوزعون داخل الصف بطريقة تسمح هلم بتشكيل جمموعات داخل الصف .وعند
منع مثل هذه التكتالت بني الطالب األتراك والسوريون نكون قد زدنا من اندماج الطالب السوريني ،ومنعنا من
التأثري السلبي عىل جودة ونوعية التعليم.

ويف التطبيقات الصفية أحد العوامل التي حتدد نوعية التعليم ،العدد املتواجد داخل الصف .ويبلغ متوسط عدد
الطالب يف كل فصل رق ًام قريب ًا من األرقام املوجودة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادي (.)OECD 2016
ويف هذه احلالة وبخصوص تعليم األطفال السوريني قد ال يبدو من املفيد ذكر العدد الذي سيزيد يف حصة كل فصل.

ومع ذلك وعند النظر إىل اعتبار أن أحد أكرب العقبات التي تعرتض حصول السوريني عىل التعليم ونوعية هذا
التعليم هي مشكلة اللغة (عدم اتقان اللغة الرتكية) تظهر أمهية املشاكل املتعلقة بعدد الطالب املوجودين داخل
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الصف ،فالتعلم اللغوي ليس مرتبط ًا بنوعية التعليم فقط ،بل وبنسبة كبرية مرتبطة بالتكيف والتامسك املجتمعي.

ويالحظ يف الصفوف التي يتم فيها تدريس اللغة أن عدد الطالب يتجاوز الثالثني أحيان ًا ،أو بعبارة أخرى
نصيب كل معلم تركي قرابة  40طالب ،ومن الصعب جد ًا يف مثل هذه البيئة املزدمحة تعليم الرتكية لألطفال.
أشار املعلمون األتراك خالل املناقشات اجلامعية املركزة التي أجريت يف املدارس احلكومية إىل أن الطالب
السوريني يعانون من مشاكل مثل حضور الدروس وعدم القيام بالواجبات املنزلية .كام أشاروا إىل أهنم حتى لو
كانوا يأتون إىل املدرسة بانتظام إال أهنم ال يشاركون بنشاط يف الدروس وال يقومون بواجباهتم املنزلية باستثناء عدد
قليل من الطالب الناجحني ،وأكد هؤالء املعلمون أن العديد من الطالب السوريني يأتون متأخرين عن الدرس.
وذلك لعدم وجود ارتباط قوي بينهم وبني املدرسة ،وهنا يقع عىل عاتق املعلمون والطالب األتراك مسؤولية أكرب
يف تغيري مواقف الطالب السوريني جتاه املدارس .ويقع عىل عاتق الطالب السوريني مسؤولية التكيف مع املدرسة
والبيئة الصفية.
ووفق ًا للنتائج التي تم استخالصها من البحث تبني أن العوامل التي تؤثر سلب ًا عىل نوعية التعليم داخل الصف
هي أن الطالب يواجهون مشكلة الرتكيز ،وجود فئات عمرية خمتلفة ،ووجود االختالط بني الذكور واإلناث داخل
الصف الواحد.

 .4.5املشاكل املتعلقة بأخالقيات العمل
عىل الرغم من وجود تقييامت إجيابية للمعلمني السوريني يف بعض املدارس حول أخالقيات املهنة واخلربة املهنية
واالنضباط الصفي ،إال أن بعض املدارس تعاين من مشاكل كبرية يف هذه األمور .وعىل سبيل املثال :التقييامت
اإلجيابية التي متت مالحظتها خالل الزيارات إىل مراكز التعليم املؤقتة يف كل من إسطنبول وغازي عنتاب وشانىل
أورفا.

من جانب أخر قال منسق إحدى مراكز التعليم املؤقتة يف قهرمان مرعش عن انضباط املعلمني السوريني:
«املعلمون السوريون ليس لدهيم انضباط صفي .فقط  3إىل  4من أصل  25جيدون ويمكن اعتبارهم معلمون أما
البقية فهم ليسوا كذلك» (املنسق يف مراكز التعليم املؤقتة  2قهرمان مرعش) .هذه االنتقادات تم سامعها يف خمتلف
الواليات ومن أشخاص خمتلفني.

ويقول منسق آخر عند املقارنة بني املعلمني األتراك والسوريني « املعلمون األتراك يقومون بإعطاء  6ساعات من
الدروس يف اليوم ،باإلضافة اىل أعامل املناوبة يف حني ُيطلب من املعلمني السوريني بإعطاء  4ساعات ومع ذلك فهم
ال يقومون بعملهم عىل أكمل وجه (املنسق يف مراكز التعليم املؤقتة  2قونيا) .ويربط بعض منسقي مراكز التعليم
املؤقتة هذا األمر بأخالقيات وثقافة العمل املوجودة يف سوريا والبعض اآلخر يربطه بالصدمة التي خلفتها احلرب
واختالل دوافعهم بعد وصوهلم إىل تركيا.
أما من ناحية أخرى فقد أعرب املعلمون السوريون عن شكاوهيم املتعلقة بظروف عملهم حيث أهنم مل يمنحوا
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إجازة طويلة خالل العطلة الصيفية مقارنة مع املعلمني األتراك (أولياء بدون مدارس  1انقرة) .ويف بعض مراكز
التعليم املؤقتة أعرب املعلمون السوريون عن رغبتهم يف أن يكون املعلمني األتراك متطوعني بشكل أكرب وأن يكون
هلم اسهامات يف قبول الطالب السوريني ،وأنه جيب القيام برصد وتقييم عمل املعلمني األتراك.
واستناد ًا إىل هذه البيانات يمكن القول :أنه يتوقع يف بعض مراكز التعليم املؤقتة التي متت زيارهتا ضمن نطاق
البحث زيادة االنسجام بني املعلمني السوريني وبني اإلداريني واملعلمني األتراك ،وال يمكننا القول بأن هذا األمر
ينطبق عىل مجيع مراكز التعليم املؤقتة يف مجيع أنحاء البالد ألننا ال نملك ما يكفي من البيانات لقول ذلك .كام أن
انعكاس التوترات بني املعلمني عىل جودة ونوعية التعليم أمر ال جدال فيه.
إن االجتامعات التي تتم بني املعلمني السوريني وبني اإلداريني واملعلمني األتراك لتنفيذ فعاليات ثقافية واجتامعية
ستكون مفيدة ،وستؤدي إىل زيادة جودة ونوعية التعليم ،ويسهم يف عملية الدمج عىل املدى املتوسط والبعيد.

يعترب تعليم الصف األول يف العموم هو األقل طلب ًا من قبل معلمي الصف ،ذلك ألن هذا الصف يتكون من
طالب جدد وبالتايل جيب عىل املعلم بذل املزيد من الوقت واجلهد ليستطيع تعويد األطفال عىل التكيف مع املدرسة،
وهذا يعني أن عبء العمل يف هذا الصف أكثر من باقي الصفوف ،ويمكن أن يكون هذا الوضع أصعب يف حال
وجود الطالب السوريني .ومع قرار وزارة الرتبية والتعليم القايض بإلزام األطفال السوريني الذين هم يف مستوى
الصف األول بالتسجيل يف املدارس احلكومية وازدياد أعداد األطفال السوريني يف الصف األول أعرب العديد من
املعلمني األتراك الذين تم تعيينهم للتدريس يف الصف األول عن استيائهم من ذلك ،وأن هذا األمر سينعكس عىل
نوعية التعليم (املنسقون يف املركز التعليمية املؤقتة  1غازي عنتاب).

 .5.5االفتقار إىل دعم الوالدين
التعليم ليس عملية تبدأ وتنتهي يف املدرسة ،بل أن هناك عوامل مكملة ومعززة للتعليم منها ،البيئة غري املدرسية
وال سيام البيئة األرسية وبالذات املستوى التعليمي لألم ألنه يعد عامل هام يف النجاح األكاديمي للطفل .ويعترب
الطالب السوريون حمرومون إىل حد كبري من هذه العوامل التكميلية واملعززة للتعليم ،وهو ما يؤثر سلب ًا عىل
نجاحهم األكاديمي.
وأعربت عن هذه احلالة احدى السيدات (من أولياء أمور الطالب) خالل املقابالت التي أجريت معهن يف
إسطنبول ضمن نطاق البحث بالعبارات التالية« :جئنا إىل تركيا وتعلمنا اللغة الرتكية من خالل مشاهدة املسلسالت».
نحن ال نعرف األبجدية الرتكية ،وال نعرف الكتابة باللغة الرتكية ،ولذلك نحن ال نستطيع مساعدة أوالدنا (أولياء
بدون مدارس  3إسطنبول).

وأعرب األطفال السوريني خالل املقابالت اجلامعية املركزة التي تم اجراؤها معهم أهنم نادر ًا ما حصلوا عىل
الدعم التكمييل واملعزز لدراستهم من قبل األبوين يف البيت (املقابالت اجلامعية املركزة مع طالب مراكز التعليم
املؤقتة  3إسطنبول) .وذكر املعلمون السوريون خالل املقابالت اجلامعية املركزة أن الطالب الذين فقدوا آباءهم هم
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أقل فرص ًا مما سواهم يف هذه الناحية.

 .6.5املشاكل املتعلقة باملتابعة والتقييم
فيام يتعلق بتقييم نوعية التعليم املقدم لألطفال السوريني لوحظ أن هناك نقص ًا كبري ًا يف هذه الناحية ،والسبب
الرئييس يف ذلك هي املشاكل التي تنتظر احلل مثل االلتحاق املدريس ،توفري التعليم ،البنية املادية والتقنية للمدرسة،
املناهج املدرسية ،املوظفني.

ومع ذلك فقد متت مشاهدة اخلطط وتوزيع املهام عىل مستوى اجلهات العامة فيام يتعلق بمتابعة وتقييم نوعية
التعليم .وبطبيعة احلال فإن من أهم اجلهات الفاعلة يف مسألة املتابعة والتقييم هي وزارة الرتبية والتعليم .وبعد حتديد
مهام دائرة اهلجرة والتعليم يف حاالت الطوارئ التي تم انشاؤها يف مباين املديرية العامة للتعليم مدى احلياة تأيت يف
مقدمة املهام التي تتم مناقشتها هي مسألة املتابعة والتقييم بعد وضع السياسات وتنفيذها (املديرية العامة للتعليم
مدى احلياة  .)2017cوبام إن إدارة اهلجرة والتعليم يف حاالت الطوارئ قد تم انشاؤها حديث ًا فال توجد دراسات
جدية بخصوص املتابعة والتقييم.

وقد نرشت تقارير مبنية عىل نتائج وبيانات عىل املستوى الكيل ألنشطة املتابعة والتقييم خاصة باألعوام املاضية
مثل (عدد املدرسني ،حجم املوارد ،عدد املدارس ومراكز التعليم املؤقتة) ولذلك ال يمكن لنا أن نقول انه جرى
تقييم نوعية التعليم وفق ًا ملقاييس حمددة ،ويالحظ ضمن مرشوع دمج الطالب السوريني يف نظام التعليم الرتكي
وجود أنشطة وفعاليات لتقييم نوعية التعليم وفق مقاييس منظمة وحمددة .وبام أن هذه اخلطط حديثة الوجود ضمن
مرشوع الدمج فإننا سنرى يف املستقبل نوع األنشطة التي سيتم تنفيذها ونوع البيانات التي سيتم استنتاجها.

 .7.5املسائل املنتظرة يف تطوير السياسات املتعلقة بالنوعية
سيكون من املفيد بحق املعلمني السوريني اختاذ قرار بحصوهلم عىل دورات لتعليم اللغة الرتكية يف املدارس التي
هم فيها.
هناك حاجة إىل ترتيب ترشيعات وإجراءات تبسيطية متهد الطريق أمام املعلمني السوريني للعمل يف املدارس
احلكومية حسب الرشوط املناسبة .هذه اخلطوات التي سيتم اختاذها ستكون بمثابة تدابري استباقية للتغلب عىل
العديد من الصعوبات التي قد تظهر مع إغالق مراكز التعليم املؤقتة .وعىل سبيل املثال سيتمكن املعلمون السوريون
يف هذه احلالة من العمل يف الوظائف املناسبة ،واختاد االحتياطات الالزمة ملنع انقطاع التواصل بني إدارة املدارس
احلكومية وبني الطالب السوريني وأوليائهم ،وتسهيل عملية تكيف الطالب السوريني مع املدارس احلكومية.
هناك مطالب بتدقيق شهادات املعلمني السوريني وفق ضوابط تفصيلية ،ومن املتوقع اختاذ قرارات إدارية يف هذه
الصدد ،وأن يكون تنفيذ وتطبيق هذه القرارات نشط ًا.
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خالل البحث امليداين تقرر ،أن اجلداول التي تم وضعها وتطبيقها من قبل موظفي وزارة الرتبية والتعليم املتعلقة
بتعليم السوريني ينبغي أن تكون أكثر علمية وأكثر فاعلية .وهناك رضورة الختاذ قرارات إدارية من أجل توحيد
أدوات مجع البيانات (املقاسات وما إىل ذلك) الالزمة لقياس نوعية التعليم ،وأن تكون هذه األدوات التي تعرض
هذه البيانات موحدة وفق ًا للمؤهالت العلمية.
فيام يتعلق بالنوعية ،هناك حاجة الختاذ قرار إداري من أجل تدوين البيانات التي يتم استخالصها بواسطة أدوات
القياس املنهجية واملنظمة وأن يكون الوصول اليها ممكن ًا.
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الفصل السادس
النت�اجئ والتوصيات
 1.6النت�اجئ
هذا البحث تم اجراؤه بغرض تقديم االقرتاحات والتوصيات بخصوص األنشطة التعليمية املقدمة من قبل
وزارة الرتبية والتعليم لألطفال السوريني املتواجدين يف تركيا حتت احلامية املؤقتة والذين هم يف سن املدرسة وذلك
بنا ًء عىل البيانات التي تم احلصول عليها من الزيارات امليدانية .حيث يعترب تعليم السوريون الذين جتاوز عددهم 3
مليون مسألة هامة ،وخصوص ًا الفئات بني  17-5سنة ،حيث سيؤثر تعليمهم عىل مضمون ومسار أي نقاش حول
وضع السوريني يف تركيا يف السنوات القادمة.

إن املشاكل التي يواجهها السوريون يف تركيا بخصوص االنسجام االجتامعي والثقايف واالقتصادي مع املجتمع
تعترب مرتبطة بالتعليم يف الوقت احلارض وفيام بعد.
إن التعليم يف العامل احلديث له وظائف اجتامعية (سيسيولوجية) واسعة .منها تغيري املستوى الطبقي لألفراد،
تطوير قدرات ومهارات التكيف ،إجياد فرص العمل ،اكتساب املهارات املهنية .وعند النظر إىل التعليم من الناحية
االجتامعية فإنه يوفر لألفراد واجلامعات اجتامعهم عىل املصالح االجتامعية ،وتقليل الرصاعات االجتامعية أو حلها
بسهولة أكرب ،وحتقيق تقسيامت العمل املستندة عىل احلاجة ،ونرش القيم األخالقية .وهلذه األسباب من السهل أن
نرى أن األطفال الذين مل يتلقوا التعليم أو ظلوا بعيدين عن املدرسة يواجهون حاالت كثرية من احلرمان من الناحية
الفردية .أما من الناحية االجتامعية فإن ابتعاد األفراد أو اجلامعات عن التعليم جيلب العديد من املخاطر عىل املجتمع.
وعندما يتعلق األمر باألطفال الالجئني تكون املخاطر واملشاكل االجتامعية بسبب ابتعادهم عن التعليم أضعاف ًا
مضاعفة .وعىل سبيل املثال :يتعرض األطفال السوريني غري املتعلمني خلطر استخدامهم كقوة عاملة رخيصة وغري
مؤهلة .إضافة إىل أهنم يواجهون خماطر مثل الزواج املبكر ،االنضامم للجامعات األيديولوجية الراديكالية ،مشاكل
التكيف االجتامعي.

ونتيجة لتقييم هذه املخاطر قامت عدة جهات معنية باختاذ خطوات هامة نحو تعليم السوريني .ومما ال شك فيه
أن اجلهات العامة تتحمل العبء األكرب يف تعليم السوريني يف تركيا.
عرفتها تركيا بأهنا كارثة ،تم تطبيق
ومع جتربة تركيا للهجرة اجلامعية للسوريني إليها يف وقت قصري ،التي َّ
إجراءات الكوارث والطوارئ وتكليف إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية آفاد بالتصدي هلذه املهمة باالرتباط مع
رئيس الوزراء .وبالتايل اختاذ حلول عاجلة إليواء السوريني ،واالستفادة من الرعاية الصحية ،والتغذية ،وتلبية
بعض االحتياجات األساسية األخرى.
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أما القضايا املتعلقة بالتعليم فكانت تتأخر بشكل نسبي وذلك من أجل البحث عن السياسات الدائمة .وعىل
أساس انتهاء احلرب يف سوريا وعودة الالجئني إىل بلداهنم تم القيام ببعض احللول الصغرية بخصوص تعليم
السوريني من قبل اإلدارات املحلية وبموارد بسيطة حملية .لكن مع اضمحالل فكرة انتهاء احلرب يف سوريا يف
القريب العاجل وعودة مرتقبة للسوريني إىل بلدهم وتضاعف أعداد السوريني يف تركيا قامت وزارة الرتبية والتعليم
واعتبار ًا من  2014بالبحث عن حلول جذرية ودائمة لتعليم السوريني .يف حسن أن هذه احللول يف السابق تتم
بطريقة مؤقتة والمركزية ،حيث تم استنفار التجهيزات العائدة للجهات العامة كاملدارس ،الفصول الدراسية،
املختربات ،التجهيزات ،املقاعد ،فض ً
ال عن املعلمون ،اإلداريني ،معلمي االرشاد والتوجيه.

باإلضافة إىل املوارد التي توفرها اجلهات العامة بخصوص تعليم األطفال السوريني ،فإن املوارد التي توفرها
منظامت املجتمع املدين واجلهات الفاعلة الدولية تسد أيضا ثغرات هامة .وعىل سبيل املثال كان دور منظامت املجتمع
املدين كبري ًا بخصوص تصحيح وتنقيح املناهج املستخدمة يف مراكز التعليم املؤقتة كوقف الديانة الرتكي ووقف بلبل
زاده .وتعترب مسامهة معهد يونس ايمرى يف إعداد وطباعة الكتب التي ستدرس يف املدارس كبرية .وبنفس الوقت
لعبت مؤسسات كهيئة اإلغاثة اإلنسانية  İHHالعاملية ومجعية ألبري (قونيا) أدوار ًا هامة يف توفري احتياجات القرطاسية
واملالبس املدرسية لألطفال السوريني .ويف جمال زيادة نسب التحاق األطفال السوريني باملدارس وحل املشاكل
املتعلقة هبا قامت مؤسسات مثل مؤسسة تسوتيش ( TzuChiإسطنبول) واملنظمة الدولية للهجرة ومجعية التضامن مع
طالبي اللجوء واملهاجرين  ASAMواهلالل األمحر الرتكي واملنظمة الدولية لرعاية الطفولة «اليونيسيف» بلعب أدوار
هامة .تقدم املنظمة الدولية لرعاية الطفولة «اليونيسيف» دع ًام كبري ًا يف العديد من املسائل املتعلقة بتعليم األطفال
السوريني (مثل دفع رواتب املعلمني السوريني واألتراك ومعلمي اإلرشاد والتوجيه يف مراكز التعليم املؤقتة) .وعىل
هذا النحو من املساعدات ال يمكننا جتاهل اجلهود والتضحيات الكبرية التي تقوم هبا العديد من منظامت املجتمع
املدين واألشخاص املتطوعون والتي مل يرد ذكرها ضمن البحث.

وعىل الرغم من كل هذا الدعم واجلهود ،إال أنه ال يمكن القول بأن تعليم األطفال السوريني يسري عىل النحو
املطلوب وعىل أكمل وجه ،بل أن هناك العديد من املشاكل املتعلقة بتعليمهم ،وهذا البحث يقوم بالكشف عن
املشاكل املتعلقة بتعليم األطفال السوريني ويضع اقرتاحات وتوصيات حلل هذه املشاكل .ويف هذا التقرير املعد وفق
البيانات املستخلصة من البحث ،يتم دراسة املشاكل التي تم حتديدها يف تعليم األطفال السوريني حتت ثالثة عناوين
هي :اإلدارة ،توفري التعليم ،نوعية التعليم.

إن وضع سياسة خاصة بتعليم األطفال السوريني وإدارة العملية التعليمية وفقها ،هي من صالحيات ومسؤوليات
وزارة الرتبية والتعليم .ويف الفرتة التي بلغت فيها أعداد الالجئني السوريني مبلغ ًا كبري ًا بني عامي  2012و2014
كانت وزارة الرتبية والتعليم تدير العملية التعليمية لألطفال السوريني وفق احللول املؤقتة .وخالل هذه الفرتة تركت
الوزارة منظامت املجتمع املدين املعنية بتعليم السوريني بتسيري شؤون هذه العملية بدالً من البحث عن حلول فعالة
يف قضية تعليم األطفال السوريني .إال أنه ومع تبني عدم انتهاء األحداث اجلارية يف سوريا يف وقت قريب كام كان
متوقع ًا ،قامت الوزارة بتويل قضية تعليم األطفال السوريني من مجيع اجلوانب وتسيري شؤوهنا بنشاط أكرب.
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بالنظر إىل إدارة العملية التعليمية وفق السياسة التي تم وضعها لذلك ،هناك العديد من املشاكل الناجتة عن هذه
السياسة وعن عدم تشغيل القدرات اإلدارية كام هو متوقع .وقد تم تلخيص هذه املشاكل فيام بعد بمزيد من التفصيل
عىل شكل مواد واقرتاح حلول هلا .وإذا ما أردنا أن نخترص املشاكل الرئيسية املتعلقة بالعملية التعليمية لألطفال
السوريني تأيت مسألة تعديل الشهادات يف مقدمتها ،ومتتد إىل البريوقراطية ،القيود اإلدارية ،القيود املفروضة من قبل
اإلدارات املحلية حول استخدام املوارد واإلمكانات ،امليزانية ،املشاكل املالية ،املشاكل املتعلقة باملتابعة والتقييم.
لكل طفل سوري يف تركيا احلق يف احلصول عىل التعليم .وهذا احلق معرتف عليه يف كل الترشيعات الوطنية
والدولية .وهلذا الغرض كان التنوع يف توفري فرص احلصول عىل التعليم.

وعموم ًا جيري تعليم األطفال السوريني يف نوعني رئيسيني من املدارس :املدارس احلكومية ومراكز التعليم
املؤقتة .ومن أهم العقبات التي حتول دون حصول األطفال السوريني عىل التعليم يف املدارس احلكومية ومراكز
التعليم املؤقتة :الصعوبات االقتصادية التي يواجهها االفراد واألرس السورية ،عدم اتقان اللغة (الرتكية) بالقدر
الكايف ،الزواج املبكر ،عدم تقبل فكرة التعليم املختلط بني الذكور واإلناث ،الصعوبة يف تأمني وسائل النقل بني
املدرسة واملنزل ،النقص يف التوجه واألهداف ،عدم معرفة ما سيؤول إليه وضعهم االجتامعي يف املستقبل ،قلة
خيارات االنتقال إىل التعليم الثانوي نتيجة مشاكل نابعة من نظام االنتقال للتعليم الثانوي من التعليم األسايس
( )TEOGوقلة اإلمكانات املادية للمدارس (الفصول الدراسية واملختربات وما إىل ذلك) ،وسيتم فيام بعد الكشف
عن املشاكل التي يواجهها األطفال السوريون يف احلصول عيل التعليم واقرتاحات حلها بمزيد من التفصيل.
ويف هذا التقرير أيض ًا تم تقسيم األطفال السوريني غري امللتحقني باملدارس إىل ثالثة تصنيفات.

الصنف األول يشري إىل األطفال الذين يمتلكون أسهل الطرق وأقلها صعوبة يف سبيل حصوهلم عىل التعليم .بينام
يشري الصنف الثاين إىل األطفال الذين يمتلكون وضع ًا أصعب بقليل من سابقهم ،وحتى لو التحقوا باملدرسة فهم
مضطرون إىل بذل املزيد من اجلهود يف إطار برنامج حمدد ومنتظم لضامن استمرارهم يف املدرسة.

أما الصنف الثالث فهو يشري إىل األطفال الذين يمتلكون أصعب الظروف يف سبيل حصوهلم عىل التعليم،
والذي يشمل األطفال املتواجدون يف عائالت كبرية أو هلا مشاكل ،واألطفال الذين يعانون من إعاقات بدنية أو
عقلية ،واألطفال الذين يواجهون صعوبات مالية.
إن العمل عىل حصول األطفال السوريني عىل التعليم ال يعني انتهاء مشاكلهم التعليمية .وحتى بعد حصوهلم
عىل التعليم سيتم تناول مشاكل عديدة منها املتعلقة بنوعية التعليم املقدم هلم.

ويف هذا التقرير تم إجراء حتليالت حول جودة ونوعية التعليم املقدم لألطفال السوريني ،وتأيت يف مقدمة العنارص
التي حتدد جودة التعليم ،املعلم ،اخلطط ،املوارد ،إدارة املدرسة ،املامرسات داخل الفصل الدرايس ،املناهج املدرسية،
استعداد الطالب ،بيئات خارج املدرسة ،أنشطة املتابعة والتقييم.
ويف هذا اإلطار تم حتديد املشاكل التي تؤثر عىل نوعية التعليم املقدم لألطفال السوريني وتقديم احللول هلا
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وبشكل مفصل فيام بعد ،وبطبيعة احلال يمكن حتديدها بام ييل :قد يكون هناك خالف بني السلطة املركزية (وزارة
الرتبية والتعليم) وبعض التشكيالت املحلية من حيث الرؤية (بام يف ذلك النهج القائمة عىل األيديولوجية) ،وتبع ًا
لذلك ظهور املشاكل املتعلقة باملامرسات وتأمني اإلمكانات (املوارد) عىل مستوى املحيل ،مما يؤثر سلب ًا عىل نوعية
التعليم .باإلضافة إىل املشاكل التي يواجهها الطالب السوريون فيام يتعلق باحلافز واملهارة (اللغة) والتكيف ،مما
يشكل كل واحد منها عائق ًا داخلي ًا الستفادهتم الكافية من التعليم.

 2.6املقرتحات
املقرتحات املتعلقة باإلدارة
إن تعليم األطفال السوريني هو يف املقام األول حق أسايس من حقوق اإلنسان ،وأن االبتعاد عن التعليم سيؤدي
إىل التهميش واالنغالق عىل الذات والتطرف .ومع التعليم النوعي واجليد ستزول كل املشاكل التي تم ذكرها يف هذا
البحث ،وبالتعليم اجليد سيتمكن االنسان السوري من محاية نفسه يف املستقبل ومن إعادة إعامر بلده حني عودته إليه،
ومع مراعاة هذه النواحي جيب عىل وزارة الرتبية والتعليم وعىل مجيع مستوياهتا إداريني ومعلمني العمل بالتعاون
مع إدارات وموظفي اجلهات العامة األخرى املهتمة بأمور السوريني عىل زيادة الوعي ملسألة تعليم السوريني،
وباألخص العمل عىل تكوين نظرة أكثر إجيابية لألرس جتاه قضية تعليم أطفاهلا وذلك بالتعاون مع منظامت املجتمع
املدين.
جيب التذكري خالل األنشطة اإلعالمية التي ستقدم للموظفني يف القطاع العام واملواطنني بأن الرتكيز عىل
االحتياجات البرشية للسوريني خالل املقاربات اإلنسانية موضوع خمتلف عن املقاربات السياسية ،وأن التعليم جزء
من املقاربات اإلنسانية.
يف مراكز التعليم املؤقتة ينبغي القيام بإجراءات حلل املشاكل املتعلقة باستخدام السوريون ملرافق وامكانيات
املدارس.

خالل عملية اغالق مراكز التعليم املؤقتة من املهم مراعاة القدرة االستيعابية للمدارس احلكومية التي سيتم
توجيه الطالب السوريني إليها .وعىل سبيل املثال :عندما يتم إغالق مركز تعليمي مؤقت وليكن باسم  xينبغي
اجراء دراسة وبحث حسب تفاصيل عناوين إقامة الطالب حول قدرة استيعاب املدارس احلكومية القريبة هلؤالء
الطالب ،والنظر يف أهنا تتسع هلؤالء الطالب أم ال وبعد ذلك يكون حتديد جدول زمني إلغالق املركز  ،xوعىل
العكس من ذلك عدم إجراء مثل هذه الدراسات يؤدي إىل استبعاد الكثري من األطفال السوريني خارج املنظومة
التعليمية.
خالل عملية اغالق مراكز التعليم املؤقتة ينبغي وضع اخلطط حول مستقبل املعلمني السوريني ،واختاذ تدابري ملنع
استبعاد هؤالء املعلمني من املنظومة التعليمية .وكام يستطيع هؤالء املعلمني إعطاء دروس اللغة العربية يف مدارس
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األئمة واخلطباء ،يستطيعون لعب أدوار هامة جد ًا يف اندماج الطالب السوريني.

كثري من الشعب السوري ال يعرف إىل حد كبري الفروق بني مراكز التعليم املؤقتة وبني املدارس احلكومية .وعليه
ينبغي توضيح الفرق بني هذين النوعني من املدارس للسوريني ،وتوضيح مزايا التخرج من املدارس احلكومية ألن
ذلك سيساعد عىل معاجلة خماوف السوريني اثناء اغالق مراكز التعليم املؤقتة.
ينبغي إعطاء معلومات عامة حول إغالق مراكز التعليم املؤقتة للمعلمني ،الطالب ،أولياء األمور ،واإلداريني
السوريني واألتراك ويف مقدمتهم السوريني.
خالل عملية اغالق مراكز التعليم املؤقتة ينبغي التشاور مع املدرسني السوريني بصورة منتظمة ،وتقييم آرائهم
ومقرتحاهتم.
ختصيص موارد مالية كافية ألعامل الصيانة والرتميم والتجديد للمدارس التي تم استخدامها كمراكز تعليمية
مؤقتة ،ليتم استخدامها من جديد يف األنشطة والفعاليات التعليمية يف حال تم اغالق مراكز التعليم املؤقتة.

خصصت تركيا موارد كبرية جد ًا لتعليم األطفال السوريني .ومع ذلك تعترب هذه املوارد غري كافية ،وعليه
ينبغي عىل املجتمع الدويل أن يتحمل املزيد من املسؤولية جتاه قضية تعليم األطفال السوريني وأن يقوم بضخ املزيد
من الدعم املايل إىل تركيا .وعيل وجه اخلصوص السامح باستخدام امليزانية املحولة من أموال االحتاد األورويب من
أجل البدء فور ًا ببناء املدارس والفصول الدراسية .وسيؤدي الدعم املايل لبناء الفصول الدراسية ،املدارس ،النقل،
الوسائل التعليمية ،املوظفني إىل زيادة معدالت التعليم لدى األطفال السوريني وضامن التعليم بجودة عالية.

هبدف التخفيف من عبء اجلهات احلكومية وترسيع تنفيذ األنشطة التعليمية ،ينبغي اعتامد منظامت املجتمع
املدين املحلية والدولية والعمل عىل تقديم خدمات أكثر فاعلية من قبل هذه املنظامت بالتنسيق مع وزارة الرتبية
والتعليم.

املقرتحات املتعلقة باحلصول على التعليم
تم الكشف عن ثالثة تصنيفات خمتلفة لألطفال غري امللتحقني باملدارس .وذلك حسب تأثري العقبات التي
تعرتض وصوهلم للتعليم ،وبالتايل سيكون التعامل مع هذه التصنيفات بأساليب وأدوات خمتلفة .وعىل سبيل املثال:
بدالً من تقديم املساعدة النقدية والعينية بشكل مبارش لألطفال الذين قد يتمكنون من الذهاب إىل املدرسة عن طريق
تقديم املعلومة الصحيحة والتشجيع والدعم النفيس ،ينبغي استخدام هذه املوارد (النقدي والعيني) لألطفال الذين
ال يستطيعون الذهاب إىل املدرسة بسبب العمل وإعطاء هؤالء األولوية .ويقدم ا ُملرفق  1ثالثة تصنيفات لألطفال
غري امللتحقني ،وما الذي ينبغي فعله من أجل إحلاقهم باملدارس ،ومن هي اجلهات الفاعلة التي ستقوم بتنفيذه
وبشكل مفصل.
فقدان التوجه ،يف كثري من األوقات يكون عام ً
ال خفي ًا مصاحب ًا للعقبات األخرى ،ويف حال لو كان يريد الذهاب
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إىل املدرسة ،أو كان يفضل املدرسة عىل فرص العمل املدرة للدخل ،فأن األطفال الذين ال يعرفون كيف يلتحقون
ومن أين يبدؤون التسجيل ،إذا ما تم توجيههم سيدخلون بسهولة يف نظام التعليم.
ينبغي دعم فتح مدارس خاصة بالبنات ،وذلك من أجل زيادة نسب التحاق البنات السوريات بالتعليم.

ينبغي زيادة عدد املباين والفصول الدراسية عىل الفور ،عىل اعتبار أن بعض األطفال ال يستطيعون االلتحاق
باملدارس بسبب قلة استيعاب املدارس.

ينبغي توجيه األطفال السوريني املتفوقني إىل الثانويات التي فيها ثقل ملواد العلوم والرياضيات كثانويات العلوم
وثانويات األناضول ،وإىل ثانويات العلوم االجتامعية.

ينبغي العمل عىل توفري حصول الطالب املعاقني عىل التعليم ،حيث أن عدد املعاقني بني السكان السوريني مرتفع
بسبب احلرب والظروف االستثنائية .لذا ينبغي تقديم الدعم املادي واحللول املعامرية الالزمة لتوفري التعليم لذوي
اإلعاقات البدنية.
أظهرت أغلب املقابالت التي أجريت مع الطالب الذين تركوا املدرسة أو الذين مل يلتحقوا باملدارس ،بأهنم
مل يقابلوا أحد ًا من مسؤويل الدولة أو منظامت املجتمع املدين من أجل عودهتم إىل املدرسة .وعيل وجه اخلصوص
الطالب املفصولني من املدرسة بسبب التغيب ،إذ من السهل الوصول إليهم (من حيث إجياد العنوان وما شابه).
وبناء عليه ينبغي حتديد مثل هؤالء والقيام بالزيارات املنزلية هلم أو اجراء مقابالت شخصية معهم واعادهتم إىل
املدرسة.

حيافظ السوريون عىل قيمهم ومعايريهم من خالل إنشاء شبكة من العالقات االجتامعية فيام بينهم ،وضمن
هذه الشبكات االجتامعية توجد قادة رأي هلم وظائف مهمة ،ومن أجل زيادة معدالت التحاق األطفال السوريني
باملدارس ينبغي العمل بالرشاكة مع هؤالء القادة وخماتري احلي.
ينبغي العمل عىل تقديم معلومات كافية عن اإلمكانيات والفرص التعليمية للمعلمني والطالب السوريني،
وذلك جراء عدم معرفتهم الكافية بمثل هذه املسائل.
ينبغي استخدام وسائل االعالم املحلية عىل نحو فعال فض ً
ال عن وسائل االعالم الوطنية من أجل محالت
التشجيع عىل التعليم وكذلك للحد من التحيز ضد السوريني.

ينبغي العمل بوسائل بديلة خمتلفة بالنسبة لألطفال الذين انقطعوا عن املدارس عدة سنوات أو بالنسبة ألطفال
األكرب سن ًا ،كاملدارس التي يكون دوامها لييل ،أو فتح مدارس يكون التعليم فيها لألطفال من نفس الفئة العمرية.

يوىص بإنشاء نوع من الصفوف التحضريية للطالب السوريني الضعفاء يف اللغة الرتكية ،وقد تم تنفيذ هذا
اإلجراء من قبل بعض مديري املدارس ،وعىل الرغم من تدريس اللغة الرتكية يف مراكز التعليم املؤقتة  15ساعة يف
األسبوع إال أن الطالب وأولياء األمور واإلداريني واملعلمني أعربوا عن عدم كفاية ذلك لتحقيق النجاح األكاديمي
يف خمتلف املدارس .ومن ناحية أخرى فإن زيادة عدد دروس اللغة الرتكية أكثر من احلايل غري واقعية ،وال ختتلف هذه
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احلالة اختالف ًا كبري ًا يف املدارس احلكومية :فالطالب السوريون الذين يدرسون يف املدارس احلكومية حياولون تعلم
اللغة الرتكية ويف نقس الوقت تتبع املناهج املدرسية .وكمعاجلة جلميع هذه املشاكل ،فإنه يوىص بأن خيضع الطالب
السوريون لدورات لغة تركية مكثفة مثل (دورات التومر الرتكية) وبعد اجتياز هذه الدورات يمكن االنتقال إىل بيئة
الصف الدرايس يف املدارس احلكومية ،وهذه الدورات يمكن تنظيمها يف مراكز التعليم الشعبية أو يف املدارس نفسها
إذا كان هناك عدد كاف من الطالب.

املقرتحات املتعلقة بالنوعية
يرتبط النجاح األكاديمي ارتباط ًا وثيق ًا باالندماج يف البيئة املدرسية .واالندماج يف البيئة املدرسية ليس جمرد
عملية جيري القيام هبا يف مبني املدرسة .بل يلعب الوسط االجتامعي خارج املدرسة دور ًا هام ًا يف عملية االندماج.
كام يساعد اجلمع بني األرس السورية واألرس الرتكية والتفاعل االجتامعي اإلجيايب بينهام يف تسهيل اندماج األطفال
السوريني يف املدارس.

تطبيق أنشطة اجتامعية-ثقافية مشرتكة يف املدارس احلكومية هام ألقىص درجة وذلك من أجل أن يكون بني
الطالب األتراك والسوريني عالقات اجتامعية .ويعترب مشاركة الطالب السوريني ضمن جمموعات متجانسة لتنفيذ
أنشطة ثقافية أو رحالت أو نشاطات دون مشاركة الطالب األتراك مع أنه مفيد بحد ذاته ،لكن له آثار سلبية من
ناحية اندماج الطالب وإقامة العالقات االجتامعية فيام بينهم .وأظهر البحث امليداين وبشكل خاص أن الرحالت
واألنشطة غري التنافسية التي تتم بالتشارك بني الطلبة األتراك والسوريون تكون فعالة يف تنمية الصداقة والتضامن
بني املجموعتني.
ال تقترص فوائد تنفيذ األنشطة والفعاليات الثقافية واالجتامعية عىل الطالب السوريني فقط ،بل يوىص بتنفيذ مثل
هذه األنشطة بني املعلمني األتراك والسوريني أيض ًا ،وذلك من أجل رفع جودة ونوعية التعليم.
جيب حتديد األطفال السوريني املوهوبني وتوفري إمكانات التدريب وفق ًا ملستوى قدراهتم وذكائهم ،وتسهيل
عمل منظامت املجتمع املدين املتعلقة هبذه األمور.

ينبغي معاجلة أوجه النقص يف الكتب واملناهج املدرسية برسعة (حتى بعد اكتامل عملية اغالق مراكز التعليم
املؤقتة).
يتوقع أن تكون املشاكل املتعلقة باملناهج املدرسية موضع نقاش يف املستقبل القريب ،وخصوص ًا مع إغالق مراكز
التعليم املؤقتة .ويف هذا الصدد ينبغي اختاذ تدابري استباقية ،وكام أن هذا األمر هيم الطالب السوريني فهو كذلك
للطالب األتراك أيض ًا وعليه ينبغي التخطيط للقيام بتصميم حمتوى للكتب والدروس بحيث يشمل القيم املحلية
والعاملية.
ينبغي دعم املشاريع االجتامعية والثقافية التي من شأهنا أن تزيد من حتفيز الطالب السوريني عىل التعليم.
وسيكون من املفيد أيضا تقديم معلومات حقيقية عن املجاالت واألفق التي يفتحها التعليم يف اخلطط املستقبلية.
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عند احلديث عن تعيني املعلمني السوريني فإن املشاكل املتعلقة بشهاداهتم وكفاءهتم مازالت مستمرة ،وحلل هذه
املشاكل ينبغي االستعانة بدعم املعلمني السوريني املشهود هلم باخلربة والكفاءة.

يالحظ أن املعلمني السوريني ال يملكون معلومات كافية عن النظام التعليمي يف تركيا .وبالتايل يوىص بتقديم
معلومات تزيد من تأهيلهم ومعرفتهم عن النظام ،حيث يؤدي املعلمون السوريون واجبات توجيهية وارشادية هامة
للطالب السوريني .وعند اطالع املعلمون السوريون عىل قضايا مثل نظام التعليم واالمتحانات والفرص اجلامعية
يف تركيا ،سيكون لدى الطالب أيضا معلومات غري مبارشة عن هذه القضايا ودون أن يواجهوا أي إعاقة لغوية
عندما حيتاجون للتوجيه واإلرشاد فيها ،وهذا ما يزيد من حتفيز الطالب ويؤدي إىل زيادة معينة يف نوعية التعليم.
يوىص بتقديم دورات تدريبية كافية للمعلمني السوريني هبدف حتديث وتطوير معارفهم املهنية.

ينبغي إجراء القياسات التي تتألف من مؤرشات موضوعية وهادفة لتقييم نوعية التعليم بطريقه منتظمة ومنهجية
وأن يكون الوصول اىل نتائجها مسموح ًا.
كشف البحث أن العديد من أولياء األمور ال يعرفون اللغة الرتكية (قراءة وكتابة) وبالتايل هم غري قادرين عىل
مساعدة أبنائهم بأي شكل من االشكال يف املنزل ،وهلذا األمر تأثري سلبي عىل نجاح األطفال وانسجامهم .لذا ينبغي
زيادة عدد دورات حمو األمية ودورات اللغة الرتكية للكبار.

من أجل حصول األطفال السوريني عىل التعليم اجليد ،جيب أوال اتاحة فرص حصول هؤالء األطفال عىل
التعليم بدوام كامل ،وعليه ينبغي البدء بدوام مراكز التعليم املؤقتة يف وقت مبكر ،ودعم املرافق املادية والبنية التحتية
هلذه املراكز املؤقتة ،وبالتايل هناك حاجة إىل بناء صفوف ومدارس جديدة.
بسبب ختصيص  15ساعة من احلصص األسبوعية يف مراكز التعليم املؤقتة للغة الرتكية ،وهذا يعني أن الزمن
املخصص ملواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات األجنبية حمدود ،وملنع التقصري يف هذه املواد ينبغي أن تكون
هناك دورات تعويضية للطالب السوريني وال سيام خالل فرتة العطلة الصيفية
ينبغي توفري خدمات التوجيه واإلرشاد النفيس لألطفال السوريني ،وذلك ألن العديد من هؤالء األطفال يعانون
من مشاكل نفسية واجتامعية نامجة عن آثار احلرب واهلجرة.
من أجل زيادة جودة ونوعية خدمات التوجيه واإلرشاد النفيس ،يوىص بتنفيذ أنشطة خاصة للمتابعة والتقييم.
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املرفقات – 1
اجلدول ( .)6تصنيف أسباب ابتعاد األطفال السوريني عن التعليم ،ومقرتحات اسرتاتيجية لتعليمهم
األطفال السوريين غير الملتحقين بالمدارس
الوصف

الصعوبات الرئيسية
 انعدام التوجه. أسباب نفسية بسبب عدم امتالك الهويةالتعريفية مثل (قلة الحافز والقلق وخوف

النوع األول
أطفال بدون
مدارس

الرفض وما يسمع من أخبار حول انعدام
األطفال غير الملتحقين

األمن في البيئة للمدرسة).

بالمدارس ألسباب بسيطة،

 -نقص المستلزمات األساسية مثل

ويمكن إزالتها بسهولة على

(القرطاسية والمالبس والنقل وما إلى

المدى القصير.

ذلك).
 رفض التسجيل من قبل اإلداريين لعدةأسباب منها (عدم وجود الهوية التعريفية
التي تبدأ برقم  ،99وعدم توفر البنية
التحتية للمدارس بالقدر الكافي).

 إجراء التخطيطات التيالنوع
الثاني
أطفال بدون
مدارس

تتطلب موارد مالية وعينية
وبشرية كما هو محدد في
الجهات العامة.
 األطفال الذين هم خارجالتعليم ،وهذا متوقف على
األسباب التي ال يمكن إزالتها
من خالل المتابعة والتقييم
وتدخل الجهات العامة.

مقترحات الحل

الجهات القائمة بالحل

 -المتابعة الفردية ،ووضع استراتيجيات خاصة

 -وزارة التربية والتعليم.

بحالة الشخص.

 -وزارة األسرة والسياسة

 -تدريبات توجيهية.

االجتماعية.

 -توزيع وسائل للتوعية والتوجيه مثل (أفالم

 -الهالل األحمر التركي.

قصيرة وفعالة ونصوص توجيهية).

 -إدارة الكوارث والطوارئ.

 -تسهيل اإلجراءات البيروقراطية واللوائح

 -المؤسسات األكاديمية.

القانونية.

 -منظمات المجتمع المدني

 -بناء عدد كاف من الصفوف المدرسية ،وزيادة

الوطنية والدولية.

المواد التي تشملها الدعم المادي للمدارس.

 -المديرية العامة إلدارة

 -متابعة اإلجراءات البيروقراطية والقيام بعمليات

للهجرة.

التفتيش المتعلقة برفض التسجيل في المدارس.

 -اإلدارات المحلية.

 إيجاد البديل عن ضرورة العمل (يمكنلألطفال في هذه المجموعة العودة إلى

 -إجراء مجموعة من المسوح الميدانية الفعالة

المدارس ،عندما تتوفر المساعدات المالية والموثوقة.

 وزارة التربية والتعليم. -المديرية العامة إلدارة

كبديل عن مردود العمل).

 -نشر برامج المساعدات المالية المشروطة.

للهجرة.

 -كثرة تغيير أماكن اإلقامة/التنقل.

 -إجراء عمليات التوجيه واإلرشاد بشكل سريع

 -اإلدارات المحلية.

 -األسباب الثقافية (عدم االهتمام

أثناء وبعد تغيير األماكن ،وتسهيل اإلجراءات

 -وزارة األسرة والسياسة

بالمدرسة والتعليم ،عدم القبول بالتعليم

البيروقراطية.

االجتماعية.

المختلط بين اإلناث والذكور).
 -أسباب نفسية سريرية.

النوع
الثالث
أطفال بدون
مدارس

بسبب العوائق الدائمة مثل

 -مشاكل صحية بدنية خطيرة.

الوقت ،والصحة ،والتكوين

 -األطفال المتخلفين عن أقرانهم بسبب

 -المتابعة الفردية ،ووضع استراتيجيات خاصة

األسري ،واألسباب

تضييعهم للوقت.

بحالة الشخص.

االقتصادية،

 -غياب الوالدين.

 -تطوير خيارات التعلم عن بعد ،والتعليم

يحتاج األطفال الغير

 -اضطرار الطفل إلى العمل عندما ال

المفتوح.

الملتحقين بالمدارس

يتوفر البديل (معظمها مشاكل خاصة

 -تطوير فرص التعليم لذوي االحتياجات

إلى التعامل مع الوسائل

بالذكور).

الخاصة.

التعليمية البديلة.

 إنجاب األطفال نتيجة للزواج المبكر(معظمها مشاكل خاصة باإلناث).

 وزارة التربية والتعليم. وزارة الصحة. منظمات المجتمع المدني. -الجهات العامة المساعدة.

