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مقدمة

ّ
أضحى ّ
فلكل شخص ُّ
جزءا ر ا
ئيسا من شرعة حقوق اإلنسان الدوليةّ ،
حق التعليم ا
الحق في التعلم ،1ليتحول
عاملي يوازي ّ
حق الحياة .وقد ّ
بذلك إلى مفهوم ّ
تضمنت املواثيق الدولية هذا الحق ،وأكدت ضرورته في حال
الحرب ،أو الطوارئ كما في حال السلم ،وذلك إليمانها بدور التعليم وفعاليته في حياة اإلنسان اًلجتماعية
والسياسية والتربوية وغيرها.

ُ
مشكلة التعليم واحدة من أعقد مشكالت الالجئين السوريين في تركيا وأخطرهاّ ،
ُت ّ
تهدد حاضرهم
عد
ّ
ُ
املنظمات الدولية والحكومية ناقوس الخطر ،بعد أن كشفت التقارير العاملية
ومستقبلهم ،وقد دق ْت
الخاصة بالتعليم أن النسبة األكبر من الطالب السوريين الالجئين لم يلتحقوا باملدارس ،سواء أكانت هذه
ّ
املدراس تركية أم مراكز التعليم املوقت الخاصة بالسوريين أم مدارس خاصة .فمن أصل  995000طالب
ممن هم في سن التعليم من الالجئين السوريين ،هناك  330000طالب يلتحقون باملدارس على اختالف
تنوعاتها ،وهذا يعني أن النسبة األكبر منهم ،أي 2665000 :طالب لم يلتحقوا باملدارس ،وهم خارج املنظومة
التعليمية .فما مصير هؤًلء املتسربين؟ وما مستقبلهم؟ وملاذا ًل تذهب النسبة األكبر من طالبنا إلى
املدرسة؟ وما طبيعة مشكالت الطلبة السوريين في تركيا؟ وما عوائق تعليمهم؟ وما وضعية إلزامية التعليم
لالجئين السوريين في تركيا املعمول بها ا
عامليا؟

ا
أوًل :املناهج الدراسية
ا
عموما من أربعة عناصر أساسية ،وهي (املعلم ،املدرسة ،الطالب،
تتكون العملية التعليمية الناجحة
املناهج الدراسية)ُ ،وتعد األخيرة العمود الفقري ّ
ألي عملية تعليمية ،فاملناهج تشكل الهوية التعليمية
الخاصة بكل ثقافة ،فنراها في األنظمة الديمقراطية منفتحة ومرنة وتشجع على اإلبداع ،وفي األنظمة
الديكتاتورية تعتمد التلقين ومحاربة اًلجتهاد واًللتزام بالنص ،وهو ما يندرج تحته النظام التعليمي في
سورية.
يواجه الطلبة السوريون في تركيا ملدة أكثر من خمس سنوات مشكلة املناهج الدراسية ،ليس بسبب نقص
الكتب ،وعدم وجودها  -ا
أحيانا -طوال العام الدراس ي ،وإنما تكمن املشكلة في جوهر هذه الكتب املدرسية
ا
أيضا؛ فهذه املناهج الدراسية تقدم التصورات األيديولوجية للنظام اًلستبدادي ،وقيمه وأفكاره
اًلجتماعية ،والتربوية ،والتي تهدف إلى التربية على اًلستبداد في منظومته الفكرية والسلوكية.
 -1املادة  – 26اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 - 2كل هذه األرقام اإلحصائية من وزارة التربية التركيةMilli Eğitim Bakanlığı,(Orgün Eğitimr Uyum Programı), s: 3 ،
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قبل عام  ،2013لم يجر أي تعديل على املناهج الدراسية ،واكتفي بحذف مادة التربية القومية اًلشتراكية،
وبعض دروس مادة التا يخ ،ثم ع ّد ْ
لت "مؤسسة ُشام اإلسالمية" -غير الحكومية -املناهج عام -2012
ر
ّ
ا
مكتفية بحذف ّ
كل ما يتعلق صراحة بأفكار البعث ،واسم "حافظ األسد ،وابنه" وصورهما في كل
،2013
الكتب الدراسية.
ثم قامت مؤسسة "علم" الهيئة السورية للتربية والتعليم" عام  ،2014 -2013وهي منظمة مدنية غير
ّ
حكومية بتعديل آخر يقارب التعديل األول .وفي عام  ،2016- 2015قامت الحكومة املوقتة بتعديل يختلف
عن تعديل ّ
املؤسستين املذكورتين ويتجاوزه في مواضع عدة.
ّ
ما يلفت هنا ،ليس تأخر تعديل املناهج من قبل املؤسسات الرسمية فحسب ،إنما التعديالت نفسها؛ فهي
شكلية تقتصر على صورة أو كلمة ،ولم ُ
تنح إلى تغيير بنية الكتب املدرسية ،من هنا ًل نعتقد ّأن ما ذهبت
صحيح عندما قالتّ :إن الكتب املد سية الجديدة ُت ّ
إليه ّ
ٌ
عد بمنزلة محاولة
الصحفية (رجاء عبد الرحيم)
ر
من طرف الثوار الذين انتفضوا ضد األسد لتقديم رواية منافسة ،وهي تشكل بداية لجهودهم في إعادة
كتابة لتاريخ األمة بعد أكثر من  40ا
عاما من األكاذيب ،وأنصاف الحقائق3؛ ألن تغيير بعض الصور املتعلقة
بحافظ األسد أو ابنه ،وصور األعالم املرتبطة بالنظام ،مع الحفاظ على البنية الجوهرية للمناهجً ،ل ُي ّ
عد
ْ
ُ
ا
جميعها على النسق العام للمناهج
حافظت
تغييرا جذرايا له ،وهذا ما نلحظه في التعديالت الثالثة ،حيث
ا
ّ
حو ْ
فمثال ّ
الدراسية ،والذي ّ
لت الحكومة املوقتة صيغة األسئلة املرتبطة
يكرس التربية على اًلستبداد.
ا
ُ
بالدروس ،وأنشطتها ،من صيغة املضارع إلى صيغة األمر فاستبدلوا مثال :بـ (أصنف واجباتي وحقوقي في
املد سة)ّ ،
ـ(:صنف حقوقك وواجباتك في املدرسة) ،وهذا التغيير الجوهري ليس ألسئلة درس واحد ،إنما
ر
ّ
في جميع أسئلة الدروس ،وأنشطتها ،بل وفي جميع كتب الدراسات اًلجتماعية للمرحلة اًلبتدائية ،وبدلوا
في الصور ،فوضعوا صورة شرطي مرور تركي بدل شرطي املرور السوري ،4ولم ُ
تنج املناهج الدراسية املعدلة
من الحساسية الطائفية ،فقد تم حذف السطر املتعلق بثورة الساحل التي قادها الشيخ صالح العلي،
وإبقاء ثورة سلطان باشا األطرش من دون تغيير.5
وعلى الرغم من زعم الجهات الثالث" :هيئة شام اإلسالمية" و"علم الهيئة السورية للتربية والتعليم"،
ّ
و"وزارة التربية املوقتة" ّأن هناك لجنة علمية قامت بالتعديل؛ فإنها لم تضع أسماء هذه اللجنة في الصفحة
 -3رجاء عبد الرحيم ،املعارضة السورية تبدأ بإعادة كتابة التاريخ في الكتب املدرسية ،صحيفة لوس أنجلوس تايم األمريكية ،2013
.http://islamicsham.org/news/948
 -4دراسات اجتماعية ،الصف الرابع ،كتاب التلميذ ،طبعة الحكومة املؤقتة ،ص .82
 - 5دراسات اجتماعية ،الصف الرابع ،كتاب التلميذ ،طبعة "علم" الهيئة السورية للتربية والتعليم ،وطبعة الحكومة املؤقتة ،ص
.46
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األولى من الكتب ،بل اكتفت فحسب بإزالة صفحة أسماء مؤلفي الكتب األساسيين ،ومصدر هذه الكتب -
أي حكومة النظام– ما عدا "هيئة شام اإلسالمية" التي أبقت على أسماء املؤلفين األساسيين في الصفحة
األولى من املقرر الدراس ي.
وفي مثال آخر على غياب الرؤية الواضحة ملفهوم تعديل املناهج الدراسية ،يأتي في درس "شخصيات
تاريخية" في كتاب الدراسات اًلجتماعية للصف السادس ،ذكر ثالث شخصيات ،وبعد شخصية "أحمد
مريود" ،و"عمر املختار" ،يذكر منهاج النظام الشخصية الثالثة" جميلة بوحيرد" ،فقامت هيئة "شام
اإلسالمية" باإلبقاء على النص املكتوب عنها ،وقامت فقط بحذف الصور التي تظهر فيها "جميلة بوحيرد"
مع "بشار األسد".
ثم قامت "علم" الهيئة السورية للتربية والتعليم ،بحذف هذه الشخصية بنصها املكتوب ،وصورها كاملة،6
ّ
ووضعت مكانها ا
نصا للمناضلة في الثورة السورية "طل امللوحي" مع صورها ،ثم قامت وزارة التربية املوقتة،
بإزالة كامل النص ،والصور ،وتركت الصفحة فارغة.7
بيد أن السؤال املهم هو :ملاذا لم يتم العمل على إنجاز كتب مدرسية جديدة ّ
تكرس الحالة الثورية وقيمها
في وعي الطلبة السوريين؟ تلك الحالة الثورية التي ما زالت تعيشها سورية منذ أكثر من خمس سنوات حتى
اآلن.
وهنا يبدو كالم السيد (فواز ّ
العواد) معاون وزير التربية ًل معنى له حين يقول :شكلنا عدة لجان علمية
وتربوية من خبرات سورية مشهود لها بالكفاءة والخبرة ،قامت بتعديل املناهج السورية ،وتنقيحها بما

 -6النص الذي تم حذفه ،جميلة بوحيرد مثال املرأة املناضلة :لنقرأ هذه القصة عن املناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ،كانت جميلة
البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها ،فقد أنجبت والدتها سبعة شبان ،واصلت تعليمها املدرس ي ،ومن ثم التحقت بمعهد الخياطة
والتفصيل ،فقد كانت تهوى تصميم األزياء ،والرقص الكالسيكي ،وكانت بارعة في ركوب الخيل إلى أن اندلعت الثورة الجزائرية عام
1954م ضد اًلحتالل الفرنس ي .دراسات اجتماعية ،الصف السادس ،كتاب التلميذ ،الوحدة الرابعة ،الدرس الرابع ،طبعة حكومة
النظام ،ص.101
 -7النص الذي تم اًلستبدال به ،طل امللوحي :لم تكن الفتاة السورية ذات السبعة عشر ا
ربيعا تعلم أن التعبير بكلمات عن الحرية،
أو بقصيدة عن فلسطين تمجدها سوف تلقي بها في غياهب السجون .ولدت طل امللوحي في مدينة حمص عام  ،1991وكانت طالبة
في إحدى ثانوياتها ،عملت في التدوين اًللكتروني .قام ما يسمى بـ(األمن السوري) ب اعتقالها على خلفية نشرها مواد تطالب بالحرية،
والديمقراطية وانقطع اًلتصال بها .ورغم مناشدات أهلها ،ومنظمات حقوق اإلنسان إلطالق سراحها ،إًل أن النظام استمر في
تعذيبها وإيذائها ،وهي تعاني من األمراض ليثبت النظام الدخيل أنه عدو لإلنسانية ،وألزهار الربيع .كتاب دراسات اجتماعية ،الصف
السادس ،كتاب التلميذ ،الوحدة الرابعة ،الدرس الرابع ،طبعة " علم الهيئة السورية للتربية والتعليم ،ص.101
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يتوافق مع املعايير األكاديمية ،والتربوية ،ومع مبادئ الثورة السورية،8ونسأله هل تقتصر أفكار الثورة
السورية وقيمها ومبادئها في املناهج الدراسية على وضع علم الثورة مكان صورة حافظ أسد أو ابنه ،أو
وضع سورة قرآنية مكان قول حافظ في دروس الشهداء؟!

ّ
ا
ثانيا -مراكزالتعليم املوقت
بفضل املعلمين السوريين املتطوعين ،لم يغب التعليم عن حياة الالجئين السوريين ،منذ وصول ّأول دفعة
ًلجئين عام  ، 2011ولكن بعد التزايد الكبير في أعداد الالجئين نتيجة القصف الوحش ي من طرف قوات
النظام السوري ،تدخلت الجمعيات الخيرية باسم املجتمع املدني في تنظيم عملية التعليم ودعمه ،في داخل
املخيمات ،وخارجها.
ّ
وفي خريف ْ ،2014
بدأت وزارة التعليم التركية باستحداث "مراكز تعليمية موقتة" خارج املخيمات ،حيث
يمكن دمجها في اإلطار التعليمي الوطني ،9وهذه املراكز هي مدراس ابتدائية ،وإعدادية ،وثانوية ،تتخذ من
ُ
ُ
املدراس التركية مراكز لها ،وتداوم بعد الدوام الصباحي التركي ،وتد ّرس املناهج الحكومية املعدلة ،ويدرس
فيها مدرسون ،ومهندسون ،ومحامون ،وغيرهم من ذوي اًلختصاصات البعيدة عن حقل التعليم .أما
ّ
"منظمة اليونيسف" فتقدم الدعم املالي والبنية التحية الالزمة للمراكز املوقتة من حقائب ،أو قرطاسية،
وكل ما يتعلق باللوازم املدرسية ،حتى بناء مدراس جديدة -في بعض املخيمات -كما تقدم اليونيسف
مساعدات شهرية-وليس رواتب -تصل إلى  900ليرة تركية؛ ألن املعلمين في قانون هذه املنظمة ،يعملون
بصفة متطوعين ،مع اإلشارة إلى أن هذه املساعدات تعطى ا
أيضا إلى مدرس ي املدراس السورية الخاصة،
ا
على الرغم من أن األخيرة تأخذ أقساطا مدرسية شهرية من الطالب املسجلين فيها.

 - 8الحكومة املؤقتة تعتمد املنهاج السوري املعدل ملراحل التعليم ،صحيفة السورية نت.2014 ،
 -9هيومان رايتس وتش ،تقرير :موانع تعليم أطفال الالجئين
https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/09/283260.2015
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السوريين

في

تركيا،

ُويق ّي ُد الطالب الالجئون السوريون ر ا
سميا في وزارة التربية التركية (يوبيس) ،وبلغ عددهم عام  2016نحو
ّ
املوقتة ،منهم  75000طالب ،في املدراس التركية الرسمية ،10والخاصة11.
 255000طالب ،في هذه املراكز
ّ
ُ
املوقت -البالغ عددها  230ا
مركزا -من قبل مديرين أتراك ُي ّ
عينون من طرف وزارة
وتدار مراكز التعليم
التربية التركية.
ّ
املوقتة ،ولم ّ
تلب حاجة التعليم الذي يحتاج إلى الديمومة
إًل أن هذه املراكز التعليمية تتخذ صفة املراكز
ِّ
واًلستمرارية ،ولم تستطع ّ
حل مشكالته ،وًلسيما ّأن العدد األكبر من الطالب حتى اآلن ،لم يلتحق بها
ألسباب عديدة ،منها عدم قدرتها على الوصول إلى كل الطالب ،وجذبهم إليها ،وعدم جدية املراكز التعليمية
في تطبيق إلزامية التعليم املعمول بها ا
عامليا ،إضافة إلى مشكالت إدارية تتعلق بالعالقة بين املديرين،
واملدرسين ،وعدم وجود نظام داخلي ينظم تلك العالقة ،ومشكلة التواصل اللغوي؛ ألن أغلب املدرسين ًل
يتقنون اللغة التركية ،وًل يتقن املديرون اللغة العربية.
ّ
بناء على ما سبق ،فإن هذه "املراكز التعليمية املوقتة" ًل تتطابق مع الحد األدنى ملعايير التعليم ،الذي
وضعته الشبكة الدولية لوكاًلت التعليم في حاًلت الطوارئ(اليونيسف) ،وهي :املعايير املؤسسية في
املشاركة والتنسيق ،وفي الوصول إلى بيئة التعليم الخاصة بحماية الوصول املتساوي إلى التعليم ،إضافة
ّ
ا
وأخيرا كل ما يتعلق بسياسة التعليم
إلى التعليم ،والتعلم في املناهج والتدريب ،وتقويم مخرجات التعليم،
واختيار املعلمين ،وغيرهم من الهيئة التعليمية.12

 -10يعاني الطالب املسجلون في املدراس الحكومية التركية بمراحلها اًلبتدائية واملتوسطة والثانوية ،على اختالف أنواعها املدراس
العامة ومدراس األئمة الخطباء ،من صعوبة التكيف مع هذه املدراس ،ولعل أحد أهم أسبابها هو التواصل اللغوي ،أي مشكلة
تعلم اللغة التركية ،التي تتجلى بعدم وجود برامج منظمة ومتدرجة ،تتولى مهمة تعليم أبناء الالجئين السوريين اللغة التركية ،بشكل
يؤهل الطالب لاللتحاق بالصف املناسب له ،ونتيجة لغياب هذه الخطة املذكورة ا
آنفاً ،ل يؤخذ بالحسبان انقطاعه لسنوات عن
التعليم ،ويتم الحاقه بالصف املناسب لعمره أو الصف الذي انقطع عنه ،هذه املشكلة –أي التواصل اللغويّ -
عدتها منظمة
"هيومن رايتس وتش" أحد موانع التكيف اًلجتماعي الصحيح للطالب الالجئين السوريين مع أقرانهم األتراك ،وتجدر اإلشارة ا
أيضا
إلى أن مشكلة تعليم اللغة التركية ،أو التواصل اللغوي ،لم تحظ باًلهتمام الكافي في مراكز التعليم املؤقت ،ومن ثم لم تنهض باملهمة
املناطة بها ،وهي تعليم أبناء الالجئين السوريين اللغة التركية.
 ،Milli Eğitim Bakanlığı,(Orgün Eğitimr Uyum Programı), s: 3 -11إيميل من وزارة التربية التركية إلى مديري مراكز التعليم
ّ
املوقت.
 - 12الحد األدنى ملعايير التعليم – الجهوزية ،اًلستجابة ،التعافي ،الشبكة الدولية لوكاًلت التعليم في حاًلت الطوارئ ،منسق آيني
للحد األدنى ملعايير التعليم ،اليونيسف – قسم التعليم ،نيويورك.2014 ،
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ويبدو أنه توجد اليوم توجهات جديدة لدى وزارة التربية التركية مديريات التربية التابعة لها في كل املدن
ّ
املوقتة ا
بدءا من العام الدراس ي القادم
التركية ،بعدم تسجيل طالب الصف األول اًلبتدائي في مراكز التعليم
 ،2017-2016وقبول هؤًلء الطالب في املدراس الحكومية مع أقرانهم األتراك ،بعد إخضاعهم لدورة خاصة
ّ
في تعلم اللغة التركية ،بغرض تسهيل اندماجهم في البيئة املدرسية التركية الجديدة ،إضافة إلى قبول طالب
الصف الخامس ابتدائي ،في املدارس العامة ،ومدراس األئمة والخطباء التركية ،في املرحلة املتوسطة
(اإلعدادية).
ّ
وعلى الرغم من أن وزارة التربية التركية تنظر بعدم الرضا إلى تجربة مراكز التعليم املوقتة ،وتتجه إلى إلغائها
في السنوات الخمس املقبلة _كما تقول في اجتماعاتها مع السوريين_ فإنها لم توضح حتى اآلن ،ما الخطة
البديلة التي تريد تطبيقها في مسألة تعليم الالجئين السوريين؟ فهل تريد دمج الطالب السوريين في املدارس
التركية؟ وكيف ستحل مشكلة اللغة التركية في املراحل الدراسية؟ وما املناهج الدراسية التي سيدرسها
الطالب السوريون في املدارس التركية؟

ثالثا :التسرب املدرس ي وأزمة التعليم
 -1العامل اًلقتصادي

ّ
على الرغم من ّأن املد اس السورية الخاصة محدودة ا
جدا مقارنة بمراكز التعليم املوقت املجانية ،فإن
ر
العامل اًلقتصادي يلعب دو ارا ر ا
ئيسا في ظاهرة التسرب املدرس ي؛ ألن هناك عالقة لزومية بين التسرب
املدرس ي ،وعمالة األطفال ،فأغلب املتسربين مدر ا
سيا يعملون في أعمال مختلفة كالعمل في املصانع،
ّ
والحرف ،أو التسول ،ولعل عمل األطفال السوريين األشهر هو بيع املناديل أو البسكويت ،وهي ليست إًل
تسواًل ّ
ّ
مقن اعا تترك أثرها الكبير في تفكير ،وسلوك األطفال السوريين ،وانحرافهم.
ّإن عمالة األطفال املتسربين تفسر سبب عدم اًللتحاق باملدرسة ،وزد على ذلك ،أن عدم توافر املدارس
الكافية ًلستيعاب الطالب ،وًلسيما في املدن التي تحتضن ا
عددا ا
كبيرا من الالجئين السوريين كمدينة "غازي
عنتاب" أو غيرها من املدن الكبرى ،إضافة إلى أن بعض هذه املدراس بعيدة عن سكن الالجئين السوريين
في املدن الكبرى ،وهو ما يزيد من أعبائهم املادية ،وهنا كاملصاريف املدرسية األخرى التي ًل يقوى الطالب
ا
خصوصا أن بعض الطالب الالجئين يعيل أسرته كما هي حال أبناء الشهداء ،أو إصابات الحرب
على دفعها،
بالنسبة إلى اآلباء ،أو األمهات ،ويرتبط العامل اًلقتصادي ا
أيضا بصعوبة عمل اآلباء أو األجر املتدني،
وكذلك حاجات األسرة وغيرها ،غير ّأن عمالة األطفال لها آثارها السلبية ،والخطرة على املستوى املعرفي
واألخالقي ،والتربوي ،واًلجتماعي ،للطفل املتسرب العامل.
7

 -2العامل القانوني

ّ
ّ
يعط جدية للتعليم ،وأعطى نتائج
إن عدم اًلعتراف القانوني بالشهادات الصادرة عن الحكومة املوقتة لم ِّ
سلبية على مخرجاته ،وهو ما فتح الباب للبحث عن شهادات معترف بها ا
عامليا ،لذلك قصد الطالب املدراس
ا
وأخيرا السودانية ،وهو ما يهدد الهوية
العربية األخرى ،ودرسوا املناهج الليبية ،واألردنية ،والسعودية،
التعليمية السورية من الناحية املستقبلية.
ا
فمنذ بداية تطوع املعلمين في تعليم الطالب في املخيمات ،وصوًل إلى دور الجمعيات الخيرية في التعليم،
ّ
وحتى الحكومة املوقتة ،ونشوء وزارة التربية فيها ،لم تحظ الشهادات ُالصادرة عنها باًلعتراف القانوني لها،
وًل حتى الدخول إلى الجامعات بعد املرحلة الثانوية ،إًل في بعض الدول ،ومنها تركيا ا
طبعا ،ألن اليونسكو ما
ا
وقانونيا –بحسب اليونسكوً -ل يجوز اًلعتراف بشهادتين تصدران
زالت تعترف بحكومة النظام السوري،
عن الدولة نفسها.

 –3اختباراملعادلة أو اًلمتحان املعياري

ّ
بعد مشكلة اًلعتراف القانوني بالشهادات الدراسية الصادرة عن وزارة التربية املوقتة ،ومشكلة معادلة
الشهادات الثانوية الليبية ،أو األردنية ،أو حتى الصادرة عن النظام لدخول طالب الجامعة التركية ،أقرت
الحكومة التركية عام  ،2015 – 2014هذا اًلمتحان املعياري.

إن "اختبار املعادلة" هو جزء من النظام التربوي التركي القائم على (رباعية املراحل الدراسية) ،أربع سنوات
ابتدائية ،أربع سنوات متوسطة ،أربع سنوات ثانويةُ ،يجرى هذا اًلختبار على الطالب األتراك بعد الحصول
ّ
على الثانوية لدخول الجامعات ،وهو ا
أيضا ّ
يطبق على الطالب السوريين املسجلين في مراكز التعليم املوقت
الحاصلين على الشهادة الثانوية منها.
ًل شك في أن "اًلمتحان املعياري" يعاني هو اآلخر من مشكالت تتعلق بوصول آلياته إلى الطلبة السوريين،
ليس فقط في طريقته املؤتمتة ،إنما كذلك في املواد التي يشملها ،الدروس العلمية (فيزياء وكيمياء
ورياضيات) .علوم اللغة (اإلنكليزية والعربية والفرنسية) .املواد اًلجتماعية (التاريخ والفلسفة والديانة).
ّ
ُ
ْ
أقامت مر ُ
اكز "التعليم املوقتة "الشعب املدرسية على
ونتيجة نقص املعلومات املتعلقة بهذا اًلمتحان ،فقد
أساس ّ
علمي ّ
وأدبي وبشكل منفصل ،وبناء عليه ،فطالب العلمي لم يدرسوا املواد األدبية (تاريخ وجغرافيا
وفلسفة) وطالب األدبي لم يدرسوا مواد علمية (رياضيات وفيزياء وكيمياء) ،ا
علما أن أسئلة طلبة القسم
ّ
املوقت قد ُأ ْ
العلمي واألدبي مشتركة ا
قيمت وفق األنموذج السوري
تماما! وتجدر اإلشارة إلى أن مراكز التعليم
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القائم على ست سنوات للمرحلة اًلبتدائية ،وثالث سنوات للمرحلة اإلعدادية ،وثالث سنوات للمرحلة
الثانوية.
ّإن قرار اًلمتحان املعياري  ،2015- 2014الذي يجري تحت إشراف وزارة التربية التركية ،من وضع األسئلة
إلى املراقبين إلى املصححين ،وغيرهم ،من دون أن يكون للسوريين أي رأي أو دور فيه ،هو آخر خطوة فعلية
في عملية ّ
ضم ِّتعليم ِّالالجئين السوريين إلى منظومة وزارة التربية التركية ،ولم يبق ألي جهة رسمية مثل
ّ
املوقتة ،أو غير رسمية مثل منظمات املجتمع املدنيّ ،
أي دور ُيذكر في مجمل العملية
الحكومة السورية
التعليمية لالجئين السوريين في تركيا ،وعليه نختم بحثنا بسؤال كبير :كيف نضمن مستقبل طالبنا إذا لم
يكن لنا ّ
أي دور فاعل في تعليمهم؟!

ر ا
ابعا :املقترحات والتوصيات






ُ
تشكيل مجلس تعليمي مشترك من السوريين واألتراك على مستوى وزارة التربية في العاصمة أنقرة،
ُ
وهدفه ُ
ُّ
وضع سياسة تعليمية خاصة ،وواضحة ملشكلة
ويتم اختيار ُه من ذوي الكفاءات والخبرات،
تعليم الالجئين السوريين في تركيا.
كل الوًليات التركية التي ُ
تشكيل لجنة فرعية للمجلس التعليمي في ّ
ُ
يوجد فيها السوريون ،ملتابعة،
ا
ات املجلس التعليمي كاملة.
وضمان
تنفيذ قرار ِّ
ِّ
كل دول العالم ،ومنها تركياْ ،
ُ
تطبيق مبدأ إلزامية التعليم على الطالب السوريين املعمول به في ّ
وأن
يخضع املتسربون للقوانين التركية املرعية الخاصة بهذا األمر.
ُ
العمل على إيجاد منح دراسية خاصة بطالب املرحلة اًلبتدائية ،واملتوسطة ،على غرار املنح

الدراسية الجامعية؛ ألنها املرحلة التي تشهد تسرب أكبر نسبة من الطالب السوريين؛ وألن العامل
اًلقتصادي واحد من أهم عوامل هذا التسرب املدرس ي الكبير.
ُ
وضع سياسة تعليمية شاملة ،وواضحة ،تتضمن هوية تعليم الطالب الالجئين ،ومستقبله ،إضافة

ُ
يحدد الحقوق،
وضع نظام داخلي
اتيجيات
اآلليات ،واإلستر
إلى
ِّ
ِّ
ِّ
الخاصة بتنفيذه ،من خالل ِّ
والواجبات الخاصة بالتعليم.
ِّ
ُ
انطالق سياسة التعليم املذكورة ا
آنفا ،من الحد األدنى ملعايير التعليم (الجهوزية ،اًلستجابة،

ِّ
ِّ
ِّ
التعافي) الخاص بتعليم الالجئين ،أو التعليم في حال الطوارئ ،الصادر عن منظمة "اليونيسف"
العاملية التابعة لألمم املتحدة.
ُ
إعطاء أولوية خاصة لتعليم اللغة التركية ،تتجسد في برنامج خاص ،ومتدرج للطالب السوريين،

وفي املراحل التعليمية كافة ،لتسهيل عملية تكيفهم في املجتمع التركي.
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ُ
ات املجلس ِّالتعليمي املشترك باللغة العربية ،والتركية ،لضمان وصول تعليماته إلى
إصدار قرار ِّ
جميع أطراف الوسط التعليمي.
تشكيل لجنة خاصة باًلمتحان املعياريُ ،ت ّ
ُ
وض ُح آليات إجرائه ،وتصدر تعليماته باللغة العربية،
معينة من قبل املجلس التعليمي املذكور ا
والتركية ،وتكون هذه اللجنة ّ
آنفا.
ُ
إشراف املجلس التعليمي على دور املجتمع املدني الرافد للعملية التعليمية ،والعمل ضمن قراراته.
ا
ممثال ر ا
ُ
سميا للشعب السوري ،من
تفعيل التعاو ِّن مع وزارة التربية في الحكومة السورية بوصفها
ّ
أجل إنجاز مناهج دراسية تحفظ ُالهوية السورية ،وتكرس مبادئ املواطنة وقيمها ،لبناء سورية
املستقبل كوطن للجميع من دون إقصاء أحد.

 وضع برامج متنوعة خاصة بالدعم النفس ي والصحة النفسية ،إضافة إلى نشاطات ،وبرامج
تستهدف ّ
التكيف اًلجتماعي للطالب الالجئين السوريين؛ ألنهم سيكونون صلة الوصل الرئيسة بين
الالجئين السوريين في تركيا ،وبين املجتمع املضيف ،وتأتي أهميتهم من النسبة التي يمثلونها  -ثلث
الالجئين -ومستواهم التعليمي ،وأعمارهم.
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