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الطالب الفل�سطيني ال�سوري
واقع وم�آالت
مقدمــة
م�ضى على الوجود الفل�سطيني في �سورية قرابة الثالثة وال�ستين عاماً قبل الأزمة ال�سورية
التي اندلعت في مار�س  ،2011عا�ش فيها الالجئون الفل�سطينيون جنباً �إلى جنب مع �إخوانهم
ال�سوريين وعلى قدم الم�ساواة في الحقوق والواجبات با�ستثناء حق التر�شح واالنتخاب.
ت�أثرت الحياة العامة لالجئين الفل�سطينيين في �سورية مع بدء الأزمة هناك ،و�شكلت الثورة
ال�سورية وما تالها من �أعمال عنف وعنف م�ضاد لحظة فا�صلة في حياة الالجئين على مختلف
الم�ستويات وال�صعد االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والتعليمية�...إلخ ،و�سقط الآالف منهم
�ضحايا لهذا العنف.
يناق�ش التقرير جانباً مهماً من جوانب الحياة التي حر�ص الالجئ الفل�سطيني عليه منذ قدم عهده
بالحياة وهو الجانب التعليمي ،وما تعر�ض له من نك�سات ب�سبب تطاول �أمد الأزمة ال�سورية،
�سواء في الداخل ال�سوري �أو في بع�ض الدول التي لج�أ �إليها مثل لبنان والأردن وم�صر وتركيا
ودول االتحاد الأوروبي.
لقد تقا�سم الطالب الفل�سطيني مقاعد الدرا�سة مع �شقيقه ال�سوري ،وكذلك �ساهم المعلم الفل�سطيني
في �سورية بالنهو�ض بالعملية التعليمية على كافة الأرا�ضي ال�سورية في كل المراحل االبتدائية
والإعدادية والثانوية والجامعية.
ولكن في ظل المعارك المحتدمة في �سورية فق َد مئات الألوف من �أبناء ال�شعب ال�سوري حقهم في
ٍ
م�شاف ميدانية �أو مراكز
التعليم وتع ّر�ضت حوالي  5000مدر�سة لال�ستخدام كمراكز �إيواء �أو
احتجاز ،ومنها ما تع ّر�ض لال�ستهداف بال�صواريخ والبراميل المتفجرة.
في الوقت نف�سه تعر�ضت مدار�س الأونروا في �سورية التي يتلقى معظم الطالب الفل�سطينيين
تعليمهم الأ�سا�سي فيها في المخيمات والتجمعات الفل�سطينية للدمار الجزئي �أو الكلي �أو
اال�ستخدام المغاير لما �أُع ّدت له بالأ�صل ،حتى خرج من الخدمة  62مدر�سة من �أ�صل .118
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كما �أدت عمليات النزوح المتكررة داخل �سورية واللجوء� ،إلى حرمان �آالف من الطالب
الفل�سطينيين من اال�ستمرار في تلقي التعليم ،مما فاقم معاناة �أُ�س ِر ِهم التي ت�شه ُد دمار م�ستقبل
�أبنائها ب�أم العين وتعج ُز عن �إيجاد الحلول الناجعة لذلك.
وتفتقر غرف الأخبار �إلى التقارير والدرا�سات التي تتناول هذا ال�شق من حياة فل�سطينيي �سورية
في ظل الأزمة ال�سورية �سواء داخل �سورية �أو خارجها ،في حين يوجد ع�شرات التقارير التي
تتناول معاناة الطالب ال�سوري التي تتقاطع في بع�ض جوانبها مع الطالب الفل�سطيني وتفترق
في جوانب �أخرى.
اعتمد التقرير في مجمل الإح�صائيات على الأرقام ال�صادرة عن جهات ر�سمية كالأونروا �أو
المفو�ضية بالإ�ضافة �إلى الر�صد الميداني الذي قام به ق�سم الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل
ب�شح المعلومات
من �أجل فل�سطينيي �سورية من خالل �شبكة مرا�سليه� ،إال �أن ثمة �صعوبات تتعلق ّ
في بع�ض الدول حيث تم التغ ّلب عليها عبر التوا�صل مع مجموعة من الطالب هناك تم توثيق
�شهاداتهم حول المعاناة التي تحول بينهم وبين ا�ستكمال العملية التعليمية.
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مدخـــل
بلغ عدد الالجئين الفل�سطينيين في �سورية ح�سب �آخر �إح�صائية للأونروا بتاريخ / 12 /31
 2012حوالي  528.711الجئ يعي�ش حوالي  % 27منهم في المخيمات .وي�ضاف �إليهم الذين
لج�ؤوا �إلى �سورية عامي  1967و 1970ولم يتم ت�سجيلهم في �سجالت الأونروا.
وتبلغ ن�سبة الأطفال دون � 15سنة للفل�سطينيين في �سورية ( )% 27وال�شباب ما بين 24 – 16
�سنة ( ) % 19و الأعمار ما بين  ) % 47 ( 64 – 25والفئة ما فوق الـ  ،) % 9 ( 65فالمجتمع
الفل�سطيني في �سورية مجتمع فتي تكبر فيه قاعدة الهرم ال�سكاني المتمثلة بالأطفال وال�شباب ما
قبل ال�سابعة ع�شرة حوالي  % 46بين عمر �سنة و � 24سنة(.)1
وتعترف الأونروا بوجود ع�شرة مخيمات تقدم لها الخدمات المتنوعة والمك ّملة للخدمات التي
تقدمها الحكومة ال�سورية ،هذه المخيمات هي (النيرب و�سبينة وخان ال�شيح و خان دنون
والعائدين في حم�ص و قبر ال�ست «ال�سيدة زينب») و(العائدين في حماة و مخيمي درعا و درعا
الطوارئ بالإ�ضافة �إلى جرمانا) بينما اعتبرت �أماكن تواجد الفل�سطينيين خارج هذه المخيمات
بتجمعات فل�سطينية مثل( :اليرموك والح�سينية وعين التل «حندرات» والرمدان والرمل في
الالذقية وغيرها) ،ويعتب ُر هذا النوع من الخدمات هو الحد الأدنى رغم ما تعانيه هذه التجمعات
من ذات الم�شاكل التي يعانيها �أبناء المخيمات الأخرى.

(� )1إح�صائيات الأونروا بتاريخ https://www.unrwa.org/ar . 2012 / 12 /31
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�أو ًال -الواقع التعليمي في �سورية في ظل الأزمة
تدهورت العملية التعليمية في �سورية بفعل الحرب الم�ستعرة فيها منذ ما يقارب ال�ست �سنوات،
وت�شير بيانات اليوني�سيف �إلى �أن حوالي ( )2مليون طفل �سوري لم يلتحقوا بالمدار�س( ،)1وجاء
في التقرير ال�صادر عن المركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات والأونروا والمكتب القطري لبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في �سورية ،ال�صادر في �آذار /مار�س  2015بعنوان «االغتراب والعنف»،
�إلى � ّأن التعليم في حالة انهيار �شامل ،مع و�صول ن�سبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأ�سا�سي
من �إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية �إلى  %50.8خالل العام الدرا�سي ()2015 - 2014
في مختلف �أنحاء البالد ،و� ّأن ن�صف الأطفال تقريباً خ�سروا ثالث �سنوات من الدرا�سة ،و�أن هناك
حالة من عدم الم�ساواة في الفر�ص التعليمية في التعليم بين المناطق المختلفة ،في حين �أن
جودة التعليم تدهورت(.)2
وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة ال�سورية�« :إن الحرب �ألحقت �أ�ضرار ًا بما يقارب 5000
مدر�سة من �أ�صل  22500مدر�سة كان يرتادها �أكثر من خم�سة ماليين طفل قبل الأزمة .و�شملت
هذه الأ�ضرار تدمير ًا كلياً �أو جزئياً لـ  3000مدر�سة �ستحتاج الحكومة على �أقل تقدير لإعادة
بنائها وترميمها وت�أهيلها لـ 100مليون دوالر».
كما تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم العالي خالل �سنوات الأزمة ب�شكل وا�ضح ،فقد بلغت
مخ�ص�صات التعليم  778مليون دوالر في موازنة عام  ،2010بينما بلغت  84.23مليون دوالر
ّ
في موازنة  2016وفق �سعر ال�صرف ال�سائد في ال�سوق� ،أي ما ي�شكّل  %10.8من ميزانية التعليم
العالي لعام .2010
وقد انخف�ضت ن�سب الزيادة في �أعداد الطالب الم�سجلين في الجامعات ال�سورية خالل �سنوات
الأزمة ب�شكل ملحوظ فبعد �أن و�صلت هذه الن�سبة �إلى  %32.4بين عامي  2006و 2010انخف�ضت
�إلى  %18.7بين عامي  2010و ،2015ويعود ال�سبب في انخفا�ض �أعداد الطالب الجامعيين
( )1التعليم في خط النار النزاع وحرمان الأطفال من التعليم في ال�شرق الأو�سط اليوني�سيف � -ص .12
(� )2سورية االغتراب والعنف تقرير ير�صد �آثار الأزمة خالل عام  - 2014المركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات والأونروا والمكتب
القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في �سورية ،ال�صادر في �آذار /مار�س .2015
_https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the
syria_crisis_in_2014_arb.pdf
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وخا�صة في المرحلة الأولى �إلى تدهور الأو�ضاع الأمنية وا�ستهداف الجامعات ،وانقطاع الطرق
والهجرة �أو االلتحاق بالخدمة الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إلى تراجع الإمكانيات المادية للأهالي نتيجة
انخفا�ض قدراتهم المالية وارتفاع تكاليف التعليم ونفقات المعي�شة.
ووفقاً لم�صادر وزارة التعليم العالي فقد غادر البالد  %10من �أ�ساتذة الجامعات خالل �سنوات
الحرب للبحث عن الأمان �أو عن فر�صة عمل �أف�ضل في �إحدى الجامعات في الدول العربية(.)1
وفي ذات ال�سياق فقد �أدت الحرب �إلى دفع ُربع العاملين في �سلك التدري�س لترك وظائفهم في
�سورية �أي ما يعادل ( )52.500مع ّل ٍم؛ ما ي�شكّل ن�سبة ( )%22من مجموع المعلمين في �سورية،
ٍ
مدر�سة ما ن�سبته ( ،)2()%18وقد لقي حوالي � 411شخ�صاً من العاملين
�إ�ضافة �إلى ( )523مر�ش َد
في الحقل التربوي حتفهم عام  ،2014بح�سب �إح�صائيات وزارة التربية ،بينما تع ّر�ض العديد
منهم �إلى الخطف �أو االعتقال(.)3
كما انخف�ض التحاق الأطفال ما قبل االبتدائي �إلى المدار�س بن�سبة  %89وانخف�ض الت�سجيل
في التعليم الأ�سا�سي (االبتدائي والإعدادي) بن�سبة  % 44وفي الثانوي  % 23والتعليم الفني
والتدريب المهني على م�ستوى الدرا�سة الثانوية .)4( %64

•الطالب الفل�سطينيون في �سورية وانعكا�سات الأزمة ال�سورية
يعي�ش الالجئ الفل�سطيني في �سورية كغي ِر ِه من المواطنين ال�سوريين مت�ساوياً معهم في
ّر�شح واالنتخاب ،الأمر الذي �أدى �إلى ارتفاع ن�سبة
الواجبات والم�س�ؤوليات ،ما عدا َح َّق ْي الت ِ
التعليم الجامعي بين الفل�سطينيين في �سورية ،بالإ�ضافة �إلى عوامل �أخرى كمجانية التعليم
وتكاف�ؤِ الفر�ص وقوننة الوجو ِد الفل�سطيني المبكر في �سورية التي �ساهمت �إلى حد كبير في توفير
المناخ المنا�سب لذلك.
( )1د� .شوقي محمد  -قطاع التعليم في �سوريا على �شفا «الهاوية» يناير 2016 ,15
https://7al.net/201615/01//%D982%%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7
%D984%%D8%AA%D8%B9%D984%%D98%A%D985-%%D981%%D98%A%D8%B3%D988%%D8%B1%D98%A%D8%A9-%D8%B9%D984%%D98 %-%D8%B4%D981%%D8%A7-%D8%A7%D984%%D987%%D8%A7%D988%%D98%A%D
8%A9/

( )2التعليم في خط النار النزاع وحرمان الأطفال من التعليم في ال�شرق الأو�سط اليوني�سيف �-ص .8
(� )3سورية ـ هدر الإن�سانية ـ تقرير ير�صد الظروف االقت�صادية واالجتماعية في �سورية (تقرير الربعين الثالث والرابع)
تموز ـ كانون الأول  2013ـ ـ �إ�صدار �أيار  2014ـ �ص .46
( )4ورقة ا�ستراتيجية التعليم في الأزمة ال�سورية المقدمة �إلى م�ؤتمر لندن � – 2016ص .2
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وبلغ عدد الطالب الفل�سطينيين الجامعيين في �سورية قبل الأزمة ــ ح�سب �إح�صائيات اتحاد
طالب فل�سطين ــ قرابة  12000طالباً جامعياً موزعين على الجامعات والمعاهد الحكومية في
المحافظات ال�سورية «في جامعة دم�شق وحدها من ( 8000ــ  )9000طالب وطالبة ،وفي جامعة
حلب بحدود ( )2000طالب وطالبة ،وفي حم�ص بحدود ( )1000طالب وطالبة ما بين جامعات
ومعاهد متو�سطة ،وفي الالذقية بحدود ( )400طالب وطالبة»(.)1
انعك�ست �أحداث الثورة ال�سورية على كافة �شرائح المجتمع الفل�سطيني في �سورية رغم الموقف
الحيادي الذي اتخذه الفل�سطينيون من النزاع الم�سلح الدائر بين النظام ال�سوري والمعار�ضة
الم�سلحة ،وت�أثرت الحياة على ال�صعد كافة لالجئين.
وذكر التقرير الذي �أعدته الأونروا تحت عنوان( :اال�ستجابة الإقليمية للأزمة في �سورية كانون
الثاني – يناير  -حزيران – يونيو �« )2014إن نظام التعليم الأ�سا�سي قد ت�أثر بال�صراع ب�شدة،
مبنى مدر�سياً ال�ستيعاب النازحين الفل�سطينيين وال�سوريين ،فيما
�إذ يجري ا�ستخدام حوالي ً 18
أ�ضرار �أو �أ�صبح من غير الممكن الو�صول �إليه ،والتحق  47000طالب
�أ�صيب  68مبنى �آخر ب� ٍ
وطالبة من �أ�صل  66000بال�سنة الدرا�سية الجديدة ،و�أن الأونروا قد لج�أت �إلى ا�ستخدام مرافق
بديلة ــ �سمحت وزارة التربية والتعليم للأونروا بتقديم فترة م�سائية في  43مدر�سة حكومية(.)2
فيما قدرت الأونروا �أعداد الطالب من الالجئين الفل�سطينيين في �سورية والذين التحقوا بمدار�سهم
في مرحلة التعليم الأ�سا�سي للعام الدرا�سي  2017/2016بـ (  )44597طالباً(.)3
وفي المجمل ت�شير البيانات �إلى �أن  118000طف ًال فل�سطينياً بعمر المدر�سة من (� )17-5سنة قد
ت�ضرروا من التهجير الق�سري داخل �سورية وفي لبنان والأردن(.)4
وعلى م�ستوى التعليم العالي المتو�سط والجامعي؛ فقد ت�أثرت �أي�ضاً هذه الفئة من الطالب نتيجة
انت�شار الحواجز على مداخل ومخارج المخيمات و الأحياء مما ق ّلل ب�شكل كبير من فر�صهم في
الح�صول على التعليم نتيجة الخوف من االعتقال �أو الت�صفية الج�سدية.
( )1الالجئ الفل�سطيني من االقتالع �إلى العودة ـ �إبراهيم العلي ـ �أكاديمية درا�سات الالجئين ـ مركز الأر�ض والإن�سان للدرا�سات
واال�ست�شارات/البحرين -طارق حمود الكفاءات الفل�سطينية في �سورية ـ دار النفائ�س ـ ـ عمان ط� 2014 -1ص .192
( )2فل�سطينيو �سورية بين مرارة اللجوء و�أمل العودة  -تقرير توثيقي ير�صد تطور الأحداث المتعلقة بفل�سطينيي �سورية خالل
الفترة ( كانون الثاني  -يناير ـ ولغاية حزيران ـ يونيو ) 2014
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/jantojune2014situationreprotc.pdf

(� )3سورية :عمليات الأونروا و�إنجازاتها في عام – 2016

_https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_operations_and
achievements_in_syria_2016_arabic.pdf

( )4ورقة اال�ستراتيجية التعليم في الأزمة ال�سورية المقدمة �إلى م�ؤتمر لندن � – 2016ص.3
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ثاني ًا ــ الطالب الفل�سطينيون داخل �سورية
ت�أثرت العملية التعليمية داخل المخيمات الفل�سطينية نتيجة ما �أ�صابها من �أعمال التدمير �أو
الح�صار �أو التهجير ،ولكن ذلك لم يمنع الالجئين من التم�سك بالتعليم ك�ضرورة ال تقل �أهمية عن
الم�أكل والم�شرب والملب�س ف�سعوا �إلى �سيا�سة تعوي�ض ّية داخل بع�ض المخيمات �أو تكثيفية في
بع�ضها الآخر ،في �سبيل تقديم الح ّد الأدنى من التعليم انطالقاً من فهمهم العميق لأهمية ذلك في
حياة الالجئين.

•مخيم اليرموك
فتح مخيم اليرموك �أبوابه ال�ستقبال النازحين ال�سوريين من المناطق المجاورة �إلى المخيم
نتيجة لما �شهدته من �أعمال عنف ،حيث قام �أهالي المخيم بفتح البيوت والم�ساجد والمدار�س
ال�ستقبال النازحين وتقديم المعونة لهم فيها.
ومع بداية العام الدرا�سي  2013/2012بد�أت تلوح في الأفق �أزمة تعليم تتعلق بالمدار�س
التي تم ا�ستيعاب النازحين فيها ،حيث �أعلنت الأونروا �أنها غير قادرة على �إخراج النازحين من
المدار�س التي ت�أويهم لعدم وجود �أي قرار من �أي م�ستوى ي�سمح بذلك ،مما حرم مجموعة من
الطالب من االلتحاق بمدار�سهم �أو جعل المدار�س م�شطورة بين ق�سمين الأول للطالب والثاني
للإخوة النازحين.
ولكن مع ت�سارع الأحداث ودخول مخيم اليرموك على خط الأزمة ال�سورية وتعر�ضه للق�صف
الجوي والخروج الكبير ل�سكانه �صباح يوم  17كانون الأول – دي�سمبر  2012ودخول عنا�صر
قا�س عليه� ،أ�صبحت المدار�س والعملية التعليمية
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة وفر�ض ح�صار ٍ
مهب الرياح.
داخل المخيم في ّ
ولبيان الو�ضع التعليمي داخل مخيم اليرموك يمكن تناوله خالل فترتين زمنيتين هامتين:
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♦♦الو�ضع التعليمي في ظل �سيطرة الف�صائل الم�سلحة ( 17كانون الأول/
دي�سمبر� 2012/إلى �/31آذار -مار�س .)1() 2015

رغم الح�صار والق�صف وما تعر�ضت له مدار�س المخيم من نهب و�سرقة ودمار �إال �أن �إرادة الحياة
والتعلم لدى �أبناء مخيم اليرموك ذللت بع�ض الم�صاعب التي وقفت �أمام متابعة العملية التعليمية
فيه ،فبد�أت الهيئات العاملة على �أر�ض المخيم حملة لتنظيف المدار�س و�إزالة الركام منها ،كما فت ََحت
عدد ًا من المدار�س البديلة( )2وهي «مدر�سة الأمل البديلة» (حي التقدم ــ �شارع العروبة)« ،المدر�سة
الدم�شقية البديلة» (حي التقدم ــ �شارع الثالثين)« ،مدر�سة الأزمة البديلة» (غرب اليرموك)،
«مدر�سة الجرمق البديلة» (�شارع المدار�س) ،وذلك بغية متابعة التعليم �ضمن الإمكانيات المتاحة
وبمجهود �أ�ساتذة من �أبناء المخيم .كما تمكنت الم�ؤ�س�سات الإغاثية والم�ؤ�س�سات التعليمية في مخيم
اليرموك من التو�صل �إلى اتفاق يوم �/29آب 2014/يق�ضي بتوحيد الملف التعليمي داخل المخيم،
وتم بموجب االتفاق تحديد الجهات الر�سمية الراعية للعملية التعليمية في المخيم وهي :رو�ضة الأمل
الكائنة في مبنى الإعا�شة جهة م�س�ؤولة عن مرحلة ما قبل التعليم الأ�سا�سي ،توحيد الحلقة التعليمية
الأولى والثانية في مدر�سة واحدة وهي مدر�سة الجرمق ،ودمج المعلمين في باقي المدار�س في كادر
مدر�سة الجرمق ح�سب الخبرة والحاجة ،فيما اعتبرت ثانوية عبد القادر الح�سيني الإطار التعليمي
ّ
ال�صف الأول ثانوي �إلى الثالث الثانوي.
المعني بالمرحلة الثانوية من
ول�ضمان ُح�سنِ �سي ِر العملية التعليمية تم ت�شكيل مكتب تعليمي موحد من ر�ؤ�ساء الم�ؤ�س�سات
التعليمية ومندوب عن الم�ؤ�س�سات الإغاثية.
كما جرى التوافق مع حواجز الجي�ش النظامي ومجموعات الجبهة ال�شعبية – القيادة العامة
التي تحا�صر مخيم اليرموك جنوب دم�شق ال�سماح لطالب ال�شهادة الثانوية والجامعيين بالخروج
من المخيم لت�أدية االمتحانات الر�سمية والعودة �إليه .ففي يوم ال�سبت  24كانون الثاني /يناير
 ،2015خرج  66طالباً من �أبناء المخيم الراغبين في التق ُّد ِم المتحان طالب البكالوريا على خلفية
تجاوز هذا االمتحان ،فيما
قرار وزارة التربية با�شتراط وجود ت�سل�سل درا�سي لدى الطالب �أو
ِ
ُ�سجلت عودتهم يوم  27كانون الثاني /يناير .)3(2015
(« )1فل�سطينيو �سورية ال يزال الجرح ينزف – الن�صف الثاني »2014

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf

( )2تحولت الم�ساجد و�صاالت الأفراح وريا�ض الأطفال �إلى مراكز تعليمية ،وو�صل عددها �إلى  6مراكز موزعة بين االبتدائي
والإعدادي والثانوي ـ انظر في :فل�سطينيو �سورية يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع ـ ـ الن�صف الأول 2015

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf

( )3فل�سطينيو �سورية يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع – الن�صف الأول 2015

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf
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♦♦الو�ضع التعليمي في ظل �سيطرة داع�ش ( 1ني�سان – �أبريل )2015
�سيطر تنظيم داع�ش بت�سهيلٍ من جبهة الن�صرة على مخيم اليرموك في الأول من ني�سان ــ �أبريل
 2015/بعد معارك طاحنة مع كتائب �أكناف بيت المقد�س ،غير �أن العملية التعليمية ا�ستمرت
في ظل ذلك بالإ�ضافة للح�صار المفرو�ض من قبل الجي�ش النظامي والجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين  -القيادة العامة ،وقطع الماء والكهرباء ،وتابعت المدار�س البديلة عملها ،كما �شهد
اليرموك خروج ودخول العديد من الطالب المحا�صرين فيه لتقديم امتحانات ال�شهادة الإعدادية
والثانوية بالترتيب مع الهيئة الوطنية الفل�سطينية داخل المخيم.
بفر�ض �أجنداتهما
�إال �أن تنظيم داع�ش وجبهة الن�صرة ال َّلذ ْينِ ي�سيطران على المخيم �أخذا
ِ
الخا�صة على المخيم ،وا ّت َب َعا �سيا�سة متق ّلبة في هذا ال�سياق ،ففي يوم الإثنين 2015/11/9
منعا الطالب الناجحين في ال�شهادة الثانوية من الخروج عبر ّ
قطاع البلدية لاللتحاق بجامعاتهم،
وافتعل عنا�صر التنظيم ا�شتباكات مع قوات النظام ومجموعاته الموالية في تلك المنطقة مما منع
�إتمام عملية الخروج.
ومع ا�ستتباب ال�سيطرة الفعلية و�شبه الكاملة لداع�ش على المخيم تدهورت العملية التعليمية
نتيجة القرارات المجحفة التي اتخذتها داع�ش ،والتي �ضيقت الخناق على المدر�سين وانعك�ست
�سلباً على حوالي ( )1500طالب وطالبة داخل المخيم ،فقد �أ�صدر التنظيم يوم � /3آب – �أغ�سط�س
 2016 /قرار ًا يق�ضي ب�إغالق كافة المدار�س داخل مخيم اليرموك ،ومنع الكادر التدري�سي من
ممار�سة عملهم �إال عن طريق التنظيم ،وجاء ذلك القرار بعد �أن ا�ستدعى تنظيم الدولة جميع
المدر�سين في اليرموك و�أبلغهم بجملة من القرارات التي تتعلق بالعملية التعليمية لل�سنة
الدرا�سية  2016ــ  ،2017كما طالب داع�ش من المدر�سين الذين يريدون العمل ب�صفة م�ستخدم
مدني وبدون �أي ارتباط مع التنظيم� ،أن يبادروا لت�سجيل �أ�سمائهم خالل فترة �أ�سبوع من تاريخ
الإعالن وبراتب �شهري ( )25000ليرة �سورية ما يعادل (.)$50
�أما في يوم � 19أيلول  /دي�سمبر  2016الذي ي�صادف �أول �أيام افتتاح المدار�س في �سورية منع
تنظيم الدولة -داع�ش ،فتح المدار�س للطلبة في المخيم ،وح�صرها بمدر�سة واحدة للذكور قرب
م�سجد �إبراهيم الخليل في حي العروبة جنوب المخيم ،ومدر�سة واحدة للإناث في منطقة الحجر
الأ�سود معقل التنظيم جنوب المخيم ،و�أق َّر مناهج جديدة من �إعداده.
وفي بداية العام الدرا�سي الجديد لعام  2017ا�ستمرت الممار�سات ذاتها� ،إال �أنها زادت حدة على �صعيد
الت�ضييق على المدر�سين والطالب والتدقيق على مفردات المنهاج المدر�سي الحكومي وو�صفه بـ (الكافر).
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•مخيم خان ال�شيح
يعاني الو�ضع التعليمي من عدة �صعوبات �أهمها قلة المدر�سين المتواجدين في المخيم ،ونتيجة
الق�صف الذي طال مخيم خان ال�شيح لفترات طويلة فقد تم �إيقاف الدوام في المدار�س نتيجة
و�صول ال�شظايا �إليها با�ستثناء ابتدائية بيريا للذكور والإناث من ال�صف الأول حتى ال�صف الرابع
(�أونروا) و�إعدادية بئر ال�سبع و�سلمه من ال�صف الخام�س حتى ال�صف التا�سع للذكور والإناث
(�أونروا) وثانوية وابتدائية حكوميتين ،ويتم االعتماد على الكادر التدري�سي الأ�سا�سي للأونروا
�إ�ضافة �إلى عدد من المتعاقدين من �أبناء المخيم في التخ�ص�صات التي ال يغطيها الكادر الأ�سا�سي.
ولم تَ�س َل ِم المن�ش� ُآت التعليمية داخل المخيم من الق�صف بالبراميلِ المتفجرة فقد ا�ستهدفت مدر�سة
دير عمرو التابعة للأونروا بتاريخ  19حزيران  -يونيو  2013والتي كانت ت�ستخدم كمركز �إيواء
للنازحين �إلى المخيم مما �أدى �إلى وفاة �أربعة الجئين (ﻧﻌﻤﺎﺕ خالد حيدر وابنتها ما�سة ف�ضل
عليوطي ( )11عاماً ــ �آمال جمال نتوف ( )12عاماً  -ق�صي �أحمد عيالن  11عاماً).
كما تعر�ضت مدر�سة بئر ال�سبع االبتدائية للتدمير الكامل – خالية -نتيجة ا�ستهدافها بالبراميل
المتفجرة بتاريخ  16حزيران – يونيو .2015
وفي �سياق التوقيف واالعتقال على الحواجز �شكل العبور من المنافذ الطبيعية للمخيم مخاوفاً
كبيرة لدى �أبناء المخيم فعلى �سبيل المثال ورغم خل ِّو المخيم من الم�سلحين ودخول المخيم
بم�صالحة مع النظام ال�سوري منذ �أواخر  2016فقد ُ�س ّجل اعتقال ثالثة طالب (نزار �سعيد النادر
ومحمود جميل نوفل و�أحمد محمود �إبراهيم) من �أبناء المخيم بتاريخ  4حزيران – يونيو 2017
�أثناء توجههم لمركز امتحانات الثانوية العامة في منطقة جديدة عرطوز بتهمة كتابة عبارات
م�سيئة للنظام.

•مخيم قبر ال�ست (ال�سيدة زينب)
كنتيجة مبا�شرة للأحداث الدائرة في مخيم ال�سيدة زينب وما �شهده من �أعمال قتالية ووقوع
�ضحايا ب�سبب الق�صف الع�شوائي واعتقاالت تع�سفية على الحواجز فقد انخف�ض الم�ستوى
التعليمي للطالب ،و�ساهم في ذلك �أي�ضاً االكتظاظ داخل ال�صفوف ب�سبب �إغالق بع�ض المدار�س،
والنق�ص في �أعداد المعلمين من �أ�صحاب الكفاءات ب�سبب الهجرة �أو عدم تمكنهم من الو�صول �إلى
المدار�س ب�سبب الإجراءات الأمنية ،بالإ�ضافة �إلى غياب الرقابة من الجهات المعنية في الوزارة
على تطبيق الخطة التعليمية.
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وبعد ا�ستتباب ال�سيطرة على المخيم من قبل قوات النظام بد�أت محاوالت �إعادة بع�ض الخدمات
�إليه فقد افتتحت ال�سيدة مارغو �إيلي�س نائب المفو�ض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى ،وال�سيد علي م�صطفى المدير العام لهيئة الالجئين
الفل�سطينيين العرب في �سورية يوم الثالثاء  28ت�شرين الأول – �أكتوبر  2014مدر�سة اليرموك
(ع ْل َما) للتعليم الأ�سا�سي وم�ستو�صفاً �صحياً في مخيم ال�سيدة زينب لالجئين الفل�سطينيين بريف
َ
دم�شق ،بعد �أن تم تجديدها و�إعادة ت�أهيلها بعد الدمار الذي لحق بها(.)1
كما افتتحت وكالة الأونروا وبتمويل من الحكومة اليابانية يوم  18ت�شرين الأول � /أكتوبر 2016
مدر�سة اّ
دلتا /بيت جبرين في مخيم ال�سيدة زينب بريف دم�شق ،وذلك بعد �إعادة بنائها وت�أهيلها،
حيث تعر�ضت في وقت �سابق �إلى جانب م�ؤ�س�سات عديدة في المخيم للق�صف والتخريب نتيجة
اال�شتباكات و�أعمال الق�صف بين قوات النظام ال�سوري ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة.

•مخيم الح�سينية
خا�ضت المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة معارك ك ّر وف ّر في مخيم الح�سينية في ريف دم�شق والتي
انتهت ب�سيطرة قوات النظام ال�سوري و�أ ّدت �إلى نزوح الغالبية العظمى من ال�سكان.
غير �أن انتهاء المعارك لم يكن كافياً لعودة �سكان المخيم فور ًا ،حيث ا�ستمر النظام ب�إغالق المخيم
في وجه �سكانه لحوالي ثالث �سنوات �سمح بعدها ل�شرائح معينة من �أبناء المخيم الموالين له،
�أو المقاتلين �إلى جانبه من العودة ،ما حرم حوالي الـ  %60من �سكان المخيم من العودة �إلى
منازلهم.
في �سياق الجانب التعليمي اف َتتَحت مدار�س مخيم الح�سينية �أبوابها يوم � /12أيلول � -سبتمبر/
 2015بعد ثالث �سنوات من الإغالق ،حيث قام مجموعة من المدراء والمعلمين بت�سجيل �أ�سماء
الطالب الراغبين في العودة �إلى مدار�س الح�سينية ممن عادوا �إلى المخيم.
و�أعلنت المدار�س �أنه با�ستطاعة كل مواطن بعد عودته للمخيم ت�سجيل �أوالده مبا�شرة دون
�إح�ضار وثائق انتقال من مدار�سهم ،و�ستقوم مدار�س الأونروا في الح�سينية بنقل وثائق االنتقال
والأ�ضابير من مدار�س الأونروا التي جاء منها الطالب ب�شكل جماعي.

( )1مخيم قبر ال�ست «ال�سيدة زينب»

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/alssayidazaynab.pdf
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•مخيما خان دنون وجرمانا
•ي�شكو �أبناء هذين المخيمين في الجانب التعليمي من ال�ضغط الكبير في عدد الطالب في
المدار�س ،بالإ�ضافة �إلى اكتظاظ ال�صفوف نتيجة النزوح الكبير �إليهما من باقي المناطق.
•كما تعاني هذه المدار�س من عدم قدرتها على ا�ستيفاء ح�ص�ص الطالب التعليمية ب�شكل كامل،
حيث ُخ ّف َ
�ض دوام الطالب �إلى ثالث �ساعات فقط ي�أخذ فيها جميع مقرراته ،وعلى ثالث فترات
درا�سية في اليوم الواحد ،مما ي�سبب �ضغطاً كبير ًا على الأهالي والطالب.

•مخيم العائدين ــ حم�ص
�شهد التعليم تراجعاً حاد ًا في مخيم العائدين ــ حم�ص نتيجة العديد من العوامل ،كهجرة �أهل
الخبرة من المعلمين الناجمة عن تدهور الأو�ضاع الأمنية في المخيم ،والرغبة في البحث عن الأمن
والأمان بعدما تزايدت �أعمال التفيي�ش( )1واالعتقال واالبتزاز على الكنية والجن�سية والمذهب،
وينح ْز �إلى ٍ
طرف على ح�ساب طرف �آخر ،ما ا�ضطرهم �إلى
وال�ضغط النف�سي على من لم ينخرط َ
الفرار ،رغم االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها من رواتب عالية تدفعها لهم الأونروا.
في المقابل� ،شغل هذا الفراغ معلمون ال يمتلكون الكفاءة �أو الخبرة الالزمتين للقيام بالعملية
التعليمية .فقد ا�ستُخدم المتخ ّرجون الجدد من طالب الجامعات دون �إخ�ضاعهم للدورات الت�أهيلية
الالزمة لإعداد المدر�سين ،و�إتقان الو�سائل التعليمية والطرق التدري�سية و�إدارة ال�صف وتقنيات
التعليم الحديثة ،ما ا�ضطر الطالب �إلى االلتحاق بالمعاهد الخا�صة للتقوية ،وهذا ما يزيد العبء
المادي على الأهالي.
كذلك ُدمجت المدار�س وا�ستُغني عن واحدة منها مع موظفيها نتيجة الت�س ّرب الدرا�سي والنزوح
والهجرة ،حتى �أ�صبح عدد طالب بع�ض ال�صفوف ال يتجاوز  17طالباً ،خا�صة �صفوف الثالث
الإعدادي «التا�سع».
كما قامت قوات الأمن ال�سورية ب�إغالق بع�ض المن�ش�آت التعليمية التي تق ّدم خدمات مجانية لأبناء
المخيم ،ففي يوم /1تموز 2014/تم تفتي�ش وجرد رو�ضة «زهور اليا�سين» ،ومعهد «النجاح»
التعليمي و�إغالقهما بال�شمع الأحمر(.)2
( )1التفيي�ش :م�صطلح �شائع بين النا�س ي�ستعمله القائمون على الحواجز الأمنية وهو عبارة عن عملية اال�ستعالم عن بيانات
الأ�شخا�ص من خالل ال�شبكة العنكبوتية المرتبطة بفروع الأمن ال�سورية لمعرفة الو�ضع الأمني لهم.
( )2مخيم رهن االعتقال

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/acamp_under_arrest.pdf
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•النيرب  -حلب
ت�أثرت العملية التعليمية داخل المخيم ب�سبب هجرة عدد من المد ّر�سين ذوي الكفاءات العلمية
العالية ،وازدادت معاناة الطالب نتيجة التدهور االقت�صادي للعائلة داخل المخيم ،وارتفاع
تكاليف التعليم في ظل و�ضع مادي �صعب بعدما فقد �أرباب العائالت �أعمالهم.
كما عانى الطالب الفل�سطينيون في مدار�س الأونروا في حلب خالل الن�صف الأ ّول من العام
الدرا�سي  2017/2016من البرد القار�س خالل �شهور ال�شتاء ب�سبب عدم توفر مواد التدفئة
في مدار�سهم .حيث �أكد �أهالي الطلبة وعدد من النا�شطين �أن المدافئ في ال�صفوف فارغة من
مادة الديزل «المازوت» ،و�أن �أبناءهم في حالة ي�صعب معها �إكمال درا�ستهم ب�سبب موجة البرد،
وتدني درجات الحرارة(.)1

•مخيم درعا
تع ّر�ضت بع�ض مدار�س الأونروا في مخيم درعا خالل الأزمة ال�سورية للق�صف بالطيران
ٍ
وح ِّولت
والمدفعية ،والبع�ض الآخر ح ّولها عنا�صر المعار�ضة ال�سورية �إلى
م�شاف ميدانيةُ ،
�أخرى �إلى �سجن ،ما �أدى �إلى تراجع العملية التعليمية داخل المخيم وانتقال من بقي من طالب
�إلى �أحد منازل المخيم (منزل عبد اهلل اليو�سف) لتلقي التعليم من قبل مد ِّر�سين من �أبناء المخيم،
متعاقدين مع الأونروا(.)2

♦♦معوقات التعليم في المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية
واجهت العملية التعليمية داخل المخيمات الفل�سطينية معوقات عديدة� ،أ ّثرت بدورها و�أ�ضعفت
العمل التعليمي و�أوقفته في بع�ض الأوقات ،من �أهمها:
 �أوالً :ا�ستمرار الح�صار المفرو�ض على بع�ض المخيمات كمخيم اليرموك من قبل الجي�شالنظامي ال�سوري والمجموعات الفل�سطينية الموالية له ،ما حدا بالأهالي �إلى البحث عن الم�أكل
والم�شرب ،و�ضرورة توفير م�صدر رزق للأطفال ،فيما خرج جزء من الأطفال يبحثون عن �أعمال
ت�س ّد رمقهم ،ولو ب�شيء من الح�شائ�ش ،ولم يقت�صر ذلك على الطالب فقط ،فقد ع ّلق معلمو مدر�سة
«الجرمق» في اليرموك الدوام يوم � 8شباط /فبراير  2015في مدر�ستهم ،وذلك «ل�سعي معلمي
( )1مخيم النيرب واقع الحال وبعد الم�آل

- http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/alneirabrep_ar.pdf

( )2الجئو فل�سطين في درعا واقع مر وخيارات �صعبة

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/daraa.pdf
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المدر�سة لرزقهم» ح�سب ما جاء على لوحة �إعالنات المدر�سة.
 ثانياً :عدم اعتراف الأونروا – بداي ًة  ،-الراعية الأولى لتعليم الالجئين الفل�سطينيين ،بحركة�شارك ٌة في ح�صار
التعليم ونتائج الطلبة داخل المخيمات المحا�صرة ،فيما اتهمها البع�ض ب�أنها ُم ِ
�أبناء المخيمات .لكنها وتحت �ضغط �أبناء المخيمات ،اعتُرف بنتائج تلك المدار�س ،ف�أُ ِ
دخلت
الكتب الدرا�سية ،وهذا الحال كانت عليه المدار�س داخل مخيم اليرموك.
ُ
 ثالثاً :ق�صف الطائرات ال�سورية و�سقوط قذائف الهاون و�أعمال القن�ص ،وتداعيات ذلك منٍ
�سقوط لل�ضحايا والجرحى ،و�صو ًال �إلى ته ّدم الأبنية والمدار�س ،نذكر مدر�سة الفالوجة في
مخيم اليرموك التي ق�صفتها قوات النظام ال�سوري منت�صف كانون الأول  ،2012مرور ًا بمدر�سة
دير عمرو في مخيم خان ال�شيح بتاريخ  16حزيران ــ يونيو .2016
 رابع ًا :انت�شار الأمرا�ض والأوبئة ،كاليرقان وال ُق ّمل ،مع عدم توافر العالجات الالزمة ،نتيجةالح�صار المفرو�ض على بع�ض المخيمات �أو االكتظاظ الذي ت�شهده ال�صفوف في مخيمات �أخرى.
 خام�ساً :خوف الكثير من طالب ال�شهادة الثانوية والجامعية من مغادرة المخيمات لتقديمامتحاناتهم (�إن ُ�سمح لهم) من االعتقال والت�صفية ،وقد ُ�س ّجلت حاالت اعتقال وتعذيب لطالب
فل�سطينيين في ال�سجون ال�سورية تتهمهم ال�سلطات ال�سورية بالعمل الإغاثي والطبي داخل المخيم.
ففي يوم  22كانون الثاني ،2015 /اعتقل الأمن ال�سوري �أربعة طالب ،بينهم ثالث طالبات عند
مدخل مخيم اليرموك ،وذلك �أثناء خروجهم من اليرموك لتقديم امتحانات ال�شهادة الثانوية �ضمن
 66طالباً وطالبة من اليرموك ،بعد موافقة الأجهزة الأمنية ال�سورية على �أ�سمائهم ،وب�ضمانات
منظمة التحرير الفل�سطينية.
 �ساد�ساً :هجرة الكفاءات العلمية و�أ�صحاب الخبرة وا�ستخدام الخ ّريجين الجدد من طالبالجامعات دون �إخ�ضاعهم للدورات الت�أهيلية الالزمة لإعداد المد ّر�سين و�إتقان الو�سائل التعليمية
والطرق التدري�سية و�إدارة ال�صف وتقنيات التعليم الحديثة.
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ثالث ًا ــ الطالب الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان
ق ّدرت الأونروا �أعداد الفل�سطينيين ال�سوريين الالجئين في لبنان نتيجة الأزمة ال�سورية بداية
كانون الثاني – يناير  2017بـ ( ) 31141الجئاً % 41 ،منهم �أطفال ،يتوزعون على المخيمات
والمدن اللبنانية بن�سبة  %50داخل المخيمات و %50خارجها ،و يبلغ متو�سط حجم الأ�سرة
المعي�شية لالجئين الفل�سطينيين في لبنان  3.47فرد ،و�أن % 34من الأ�سر تُعيلها ن�ساء ،و يعتمد
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في لبنان �إلى حد كبير على دعم الأونروا لتغطية االحتياجات
الأ�سا�سية ،وتقدر ن�سبة الفقر بينهم  % 89و�أن  % 95منهم تقريباً يفتقرون للأمن الغذائي ،ون�سبة
البطالة .)1(% 52.5

♦♦الواقع التعليمي لطالب فل�سطينيي �سورية الالجئين في لبنان
يتل ّقى معظم الطالب في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأ�سا�سي من �أبناء الالجئين
الفل�سطينيين من �سورية في لبنان تعليمهم في مدار�س الأونروا الموجودة داخل المخيمات
الفل�سطينية وخارجها،
واتخذت الأونروا في �سياق تعليم الطالب الالجئين من �سورية عدة خطوات ،ففي العام الدرا�سي
( )2014-2013تم ا�ستيعاب طالب �سورية بدوام بعد الظهر (دوام مزدوج) ،وتعاقدت مع
معلمين مياومين لهذه المهمة �ضمن ما ُعرف ببرنامج  prsالمخ�ص�ص للتعامل مع الالجئين
الفل�سطينيين على كافة الم�ستويات التعليمية وال�صحية والخدمية.
لكن مع بداية العام الدرا�سي  2015/2014قررت الأونروا �إلغاء هذا البرنامج وتحويله �إلى
برنامج دمجهم مع طالب لبنان ،مما جعل الكثيرين يرون في القرار �سلبيات عديدة على الطالب
المهجرين من �سورية �إلى لبنان كونه ال يراعي الفرق في المناهج وفي الم�ستوى
الفل�سطينيين
ّ
( )1اال�ستجابة لأزمة �سورية الإقليمية ـ ـ نداء طوارئ  2017ـ الأونروا

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syria_ea_2017_ara_final_lw.pdf

الجئ ويرد هذا االنخفا�ض في الأعداد
الجدير بالذكر �أن �أعداد فل�سطينيي �سورية في لبنان تجاوز ببدايات اللجوء الـ(ٍ ) 80000
�إلى الهجرة الم�ستمرة لفل�سطينيي �سورية نتيجة عمليات ل ّم �شمل العائالت �ضمن ملفات اللجوء �إلى �أوروبا� ،إ�ضافة �إلى عودة
بع�ض العائالت �إلى �سورية جراء تدهور الأو�ضاع االقت�صادية وعدم القدرة على القيام ب�أعباء الحياة في لبنان وانت�شار البطالة
والتقلي�صات الإغاثية �سواء المقدمة من الأونروا �أو الم�ؤ�س�سات والجمعيات الإغاثية ،وانخفا�ض وتيرة العنف في بع�ض المناطق
في �سورية.
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العلمي ،بالإ�ضافة لما �سي�سببه من اكتظاظ في ال�صفوف القائم �أ�ص ًال مع فل�سطينيي لبنان ،حيث
طالب من
طالب من فل�سطينيي �سورية �إلى جانب ما يقرب من (ٍ )31000
تم دمج وقتئذ (ٍ )7500
فل�سطينيي لبنان(.)1
وفي �أيار /مايو � 2015أعلنت الأونروا عن جملة تقلي�صات �أدت �إلى �إلغاء عدد من المدار�س،
وزيادة عدد الطالب في ال�صفوف الدرا�سية حتى  50طالباً ،و�إلغاء التعيينات في التعليم وال�صحة
والإغاثة وباقي المدار�س ،والتهديد بطرد  350معلماً ومعلمة في مدار�س لبنان.
العام الدرا�سي  2016/2015تم ا�ستيعاب �أكثر من  5318طف ًال من الالجئين الفل�سطينيين من
�سورية في المدار�س التابعة للوكالة في لبنان للعام الدرا�سي  2016في  63مدر�سة من �أ�صل 67
مدر�سة تابعة للأونروا ما ا�ستدعى ذلك �أن تعمل  5مدار�س بنظام الفترتين(.)2
وعن ن�سب التحاق الطالب الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان بالتعليم فقد
بينت درا�سة �أجرتها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع الأونروا �إلى �أن  %88.3التحقوا في
المرحلة االبتدائية و %69.6في المرحلة الإعدادية و %35.8في المرحلة الثانوية .و�أن ن�سبة
التحاق الطالب الذين يقطنون داخل المخيمات بالمدار�س �أعلى بكثير ( )%93.7مقارنة بالطالب
الذين يقيمون في مناطق خارج المخيمات ( .)%82.6مما يدل على احتمال الت�أثير ال�سلبي للقيود
المفرو�ضة على الطالب بالن�سبة �إلى حركة التنقل ،مما يجعلهم يحجمون عن الح�صول على
التعليم خارج المخيمات.
كما بينت الدرا�سة ذاتها �أن معدالت التحاق الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية بالتعليم
�أقل من معدل التحاق الالجئين الفل�سطينيين في لبنان .والأ�سباب تتراوح بين بعد م�سافة المدار�س
والجامعات ،والقيود المفرو�ضة على التنقل وانعدام الإمكانيات ل�شراء اللوازم المدر�سية(.)3
وعلى م�ستوى التعليم الثانوي فقد �سمحت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير التعليم الثانوي
والتعليم الفني والتدريب المهني لل�شباب الالجئين ال�سوريين(.)4
( )1فل�سطينيو �سورية ال يزال الجرح ينزف – الن�صف الثاني 2014

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf

( )2اال�ستجابة لأزمة �سورية الإقليمية – نداء طوارئ  – 2017الأونروا  -مرجع �سابق

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syria_ea_2017_ara_final_lw.pdf

( )3الجامعة االمريكية في بيروت والأونروا تطلقان درا�سة حول الحالة االقت�صادية واالجتماعية لالجئين الفل�سطينيين في لبنان
2015

http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases

( )4ورقة اال�ستراتيجية التعليم في الأزمة ال�سورية المقدمة الى م�ؤتمر لندن  2016ـ �ص  .1مرجع �سابق.
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وفي نهاية �أيار  2017قامت الأونروا باتخاذ قرارات جديدة م�ضمونها تخفي�ض ن�سبة الر�سوب
في المراحل االبتدائية والمتو�سطة والثانوية من � %10إلى  ،%5الأمر الذي اعتبره الالجئون
الفل�سطينيون في لبنان خطير ًا ِلما يحمل في طياته من خطوات تجهيلية من ناحية ،وما �سينتج
عن هذا القرار من تداعيات خطيرة ت�ؤدي �إلى تراخي الطالب وعدم اهتمامهم بالتح�صيل العلمي
من ناحية �أخرى خ�صو�صاً عند �شعورهم ب�أنه لن يتم تر�سيبهم تحت �أي ظرف من الظروف ف�ض ًال
عن �أن ذلك قد يحرم ال ُمد ّر�س من ا�ستخدام المح ّفزات التي ت�ساعد على تح�سين م�ستويات الطالب
عندما ي�شعر التالميذ �أن لي�س هناك من فرق بين الطالب الذين يبذلون مجهودات كبيرة وبين
�أولئك الذين ال يهتمون بدرا�ستهم .وبالتالي �سي�ؤدي ذلك �إلى زيادة ن�سبة الأمية و�سط التالميذ
وتراجع ن�سبة النجاح والتفوق في االمتحانات الر�سمية بجميع مراحلها وم�ستوياتها.
وفي �سياق ردود الفعل �أ�صدرت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات والتجمعات
الفل�سطينية في لبنان يوم � 27أيار – مايو  2017بياناً ا�ستنكرت فيه قرارات الأونروا الجديدة
بخ�صو�ص �سيا�سة الترفيع الآلي وتخفي�ض ن�سب الر�سوب في مدار�سها ،وطالبتها بالتراجع عن
هذا القرار والإقالع نهائياً عن اتباع �سيا�سة التجربة والخط�أ في جميع البرامج وال�سيا�سات
التعليمية التي يتم و�ضعها من قبل �إدارة الأونروا المركزية في ع ّمان ،وتنفق عليها الأموال
الكبيرة ودائماً تكون نتائجها ومخرجاتها دون جدوى -ح�سب البيان.

�صورة عن قرار الأونروا القا�ضي بالترفيع الآلي للطالب
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•التعليم الجامعي عقبات وتحديات
تتنوع م�ؤ�س�سات التعليم الجامعي في لبنان ،فهناك الجامعة اللبنانية (حكومية) وجامعة بيروت
العربية (تابعة لجامعة الإ�سكندرية) وعدد من الجامعات الأجنبية الخا�صة (الجامعة الأميركية
في بيروت والجامعة الي�سوعية والجامعة الأميركية اللبنانية)� ،إ�ضافة �إلى عدد كبير من الكليات
والجامعات الخا�صة التي تقدم عدد ًا محدود ًا من التخ�ص�صات النظرية (�إدارة الأعمال ،علوم
الكمبيوتر ،الت�صميم والإخراج الفني� ،إلخ)(.)1
ي�ستطيع الطالب الالجئ الفل�سطيني ال�سوري الت�سجيل في الجامعات اللبنانية الخا�صة
والحكومية� ،إال �أن الجامعات الحكومية تطلب تعديل �شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية
اللبنانية وكي يعادلها يحتاج �إلى �إقامة طالب وحتى تح�صل على �إقامة من الأمن العام عليك �أن
�سج ًال في الجامعة وتحمل �إفادة ت�سجيل وحتى تُ�سجل في الجامعة عليك �أن تع ّدل �شهادة
تكون ُم ِّ
الثانوية ،لذا يجد الطالب نف�سه يدور في حلقة مفرغة ي�صعب التخل�ص منها.
وتقت�صر الجامعات الحكومية في بع�ض الفروع على مدينة بيروت مما يحرم الطالب من بقية
المحافظات اللبنانية من الو�صول �إليها ،لكنها بذات الوقت تمتاز برمزية الق�سط للفروع الأدبية
حيث ال يتجاوز  $ 200يدفعه الطالب �أول العام ح�صر ًا.
فيما تتميز الجامعات الخا�صة ب�سهولة الإجراءات في ت�سجيل الطالب خا�صة الذين لج�ؤوا
�إلى لبنان في ال�سنوات الثالثة والرابعة من درا�ستهم الجامعية في �سورية ،غير �أن �أق�ساطها
التي تتراوح بين (1000ــ )$8000بح�سب االخت�صا�ص والجامعة ،ال ي�ستطيع الطالب الالجئ
الفل�سطيني ال�سوري تحملها.
كما تع ُّد لغة التدري�س (اللغتين الإنكليزية والفرن�سية) في الجامعات اللبنانية عقبة �أ�سا�سية في
وجه الطالب الفل�سطيني ال�سوري الذي تعلم باللغة العربية ،ف�أ�صبح بحاجة للعديد من دورات
اللغة بالإ�ضافة �إلى م�صاريف الجامعة الأخرى المرهقة.
ومن جهة �أخرى ا�ستطاع بع�ض الطالب الح�صول على منح درا�سية �إال �أن التحدي المالي لعبا دور ًا
هاماً في عدم الت�سجيل با�ستثناء بع�ض الطالب الذين تل ّقوا م�ساعدات من قبل الم�ؤ�س�سات التي
تُعنى بالطالب ،فقد قدمت م�ؤ�س�سة �صندوق دعم الطالب «�صراط» ــ على �سبيل المثال ال الح�صر ــ
طالب خالل الأعوام الدرا�سية (،)2016-2015-2014-2013
م�ساعدات مالية لحوالي مئة ٍ
بالإ�ضافة �إلى ت�أمين ح�سومات مالية على الأق�ساط الجامعية لعدد من الجامعات الخا�صة.
( )1تحديات الح�صول على التعليم العالي  -با�سم �سرحان�/أيار 2011

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1887
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وفي �سياق تعزيز قدرات ال�شباب الذي تقدمه الأونروا ا�ستفاد ( )313طالباً من فل�سطينيي �سورية
من برنامج الوكالة للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي يقدم دورات ق�صيرة الأجل وخدمات
التوجيه المهني المبا�شر والمخ�ص�ص لدعم الالجئين الفل�سطينيين من �سورية والالجئين
الفل�سطينيين في لبنان في كلية �سبلين(.)1

•أبرز وجوه معاناة الطالب الفلسطيني في لبنان

♦♦الو�ضع القانوني للطالب

ي�صطدم طالب ال�صف التا�سع «البريفيه» والثانوية العامة داخل لبنان ،مع اال�شتراط ال�صادر عن
وزارة التربية والتعليم اللبنانية بتاريخ � 22آذار/مار�س  2015ب� ّأن «على الطالب الفل�سطينيين
المتقدمين لفح�ص �شهادة التا�سع (البريفيه) والم�سجلين لدى مدار�س وكالة الغوث لالجئين بلبنان
ب�شكل نظامي ت�صديق ومعادلة جالءات (�شهادات) ال�سنوات ال�سابقة �أ�صو ًال من �سورية» ،وطالب
القرار بوجود �إقامات نظامية �سارية المفعول للطالب ،حتى يتمكنوا من التقدم لالمتحان.
لقي هذا القرار غ�ضباً في �أو�ساط الالجئين ،ففي � 25آذار /مار�س � ،2015أطلق �أهالي الطالب
منا�شدات طالبوا فيها وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بال�سماح لأبنائهم بالتر�شح
لالمتحانات الر�سمية في لبنان ،وفي � 27آذار /مار�س دعت حركة حما�س في بيان لها الحكومة
اللبنانية «�إلى ت�صحيح �أو�ضاع الطالب الفل�سطينيين ال�سوريين في لبنان ،وذلك بعد �أن منعتهم
من التر�شح لالمتحانات الر�سمية ،وعدم التعاطي مع الالجئ الفل�سطيني من �سورية كملف �أمني،
بل هم حالة �إن�سانية معترف بها دولياً» .وع ّبر البيان ال�صادر عن مكتب �ش�ؤون الالجئين في
حركة «حما�س» في لبنان «عن ا�ستغرابه لعدم ال�سماح للطالب بالتر�شح» ،فيما �شدد المكتب على
«�ضرورة معالجة جذور الم�شكلة التي بد�أت من عدم اعتبارهم الجئين في الدوائر اللبنانية،
وبالتالي يتم التعامل معهم بطريقة ملتب�سة» ،و�أ�ضاف« :و�إذا تعذر ذلك ،فلي�س �أقل من توفير
�إقامات �شرعية لالجئين ،وخ�صو�صاً �أنهم ا�ضطرتهم الظروف القاهرة ل ّلجوء �إلى لبنان».
وللغر�ض ذاته ،التقى وفد من م�ؤ�س�سة «�شاهد» الحقوقية برئي�س لجنة الحوار اللبناني
الفل�سطيني ح�سن منيمنة ،يوم � 7أيار /مايو  ،2015حيث ناق�ش الوفد مع منيمنة معاناة الالجئين
الفل�سطينيين من �سورية في ق�ضية تجديد �إقاماتهم من قبل الأمن العام اللبناني ،و�صعوبة
ح�صولهم على ت�صاريح للدخول �إلى المخيمات الفل�سطينية من قبل مخابرات الجي�ش ،ف�ض ًال عن
حرمان الطالب ّ
التر�شح لالمتحانات الر�سمية هذا العام.
( )1اال�ستجابة لأزمة �سورية االقليمية – نداء طوارئ  – 2017الأونروا  -مرجع �سابق.
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وبالفعل ،نتج عن ال�ضغط الذي مار�سته الم�ؤ�س�سات والف�صائل الفل�سطينية واللجان الأهلية قرار
�إيجابي �أعفى الالجئ من هذا ال�شرط� ،إال �أن هذا ال�شرط يتكرر في كل عام ،مما يجعل الطالب في
و�ضع نف�سي م�ضطرب.

♦♦طالب ال�شهادتين المتو�سطة والثانوية «المنهاج ال�سوري» لبنان

()1

تمكن بع�ض الطالب من درا�سة المقرر ال�سوري في لبنان والتقدم فيما بعد �إلى االمتحانات في
�سورية من خالل معهد مجمع الكنائ�س التعليمي المجاني ذي الفروع المتعددة في لبنان� .إال �أن
القرارات التي �صدرت في �أيار-مايو  2014المانعة لدخول الالجئين الفل�سطينيين من �سورية
�إلى لبنان ،جعلت العديد من الطالب يترددون في الذهاب �إلى �سورية ،خوفاً من عدم التمكن
من العودة ثانية ،بالإ�ضافة �إلى القرارات التي �صدرت عن وزارة التربية في �سورية التي ح ّدت
من �أعداد الطالب المتقدمين المتحانات الثانوية العامة ،عندما ا�شترطت عليهم ح�صولهم على
ت�سل�سل درا�سي �أو خ�ضوعهم المتحان معياري بع�شرة مواد درا�سية من �صفوف المرحلة الثانوية
المختلفة.
ورغم ذلك ،ا�ستطاع في الفترة الواقعة بين  30- 22كانون الثاني /يناير  51 ،2015من �أ�صل 63
طالباً من الطالب الم�سجلين في معهد الكنائ�س الذهاب �إلى �سورية والعودة منها لتقديم امتحان
قبول التقدم المتحانات الثانوية العامة في �سورية ،تقدم منهم فيما بعد  45طالباً لالمتحانات
النهائية في �شهر حزيران /يونيو .2015
وبالن�سبة �إلى طالب ال�صف التا�سع المنت�سبين �أي�ضاً �إلى معهد الكنائ�س والراغبين في التقدم
لالمتحان وفق المنهاج ال�سوري والبالغ عددهم  133طالباً ،تمكن  69طالباً من النزول �إلى
�سورية والعودة �إلى لبنان بعد التن�سيق الذي ح�صل ما بين ال�سفارة الفل�سطينية و�إدارة معهد
الكنائ�س والأمن العام اللبناني.
ي�شار في هذا ال�سياق �إلى � ّأن الأمن العام اللبناني ا�شترط على الطالب الذين �أتموا الخام�سة
ع�شرة ت�سوية �أو�ضاعهم القانونية ودفع مبلغ  $ 200بدل �إقامة ،ما �أ�سهم في عزوف بع�ض
الطالب عن تقديم االمتحانات لعدم امتالكهم المبلغ ،علماً ب�أن حركة حما�س في لبنان �ساعدت
الطالب المكلفين البالغ عددهم ( )48بمبلغ .$ 100
( )1فل�سطينيو �سورية يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع – الن�صف الأول 2015

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf
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♦♦التعليم والأو�ضاع الأمنية داخل المخيمات
�إن الأو�ضاع الأمنية داخل المخيمات تلعب دور ًا مه ّماً في نوعية وجودة التعليم الذي يح�صل
عليه الطالب الفل�سطيني في لبنان.
ففي ظل التوترات الأمنية التي ت�شهدها المخيمات ف�إن �أول المت�ضررين هم الطلبة في المدار�س
حيث يتم تعطيل المدار�س ب�سبب قطع الطرقات �أو الإ�ضرابات مما ي�ؤدي �إلى عدم ح�صول الطالب
على المنهاج كام ًال وال ي�شعر بالأمان داخل الغرفة ال�صفية.
•معوقات االلتحاق بالتعليم األساسي

()1

يجد المتتبع لأو�ضاع الطالب الفل�سطينيين الالجئين من �سورية نف�سه �أمام العديد من المبررات
الإ�ضافية لما ذكر �سابقاً والتي ي�سوقها ذوو الطالب حيال �إر�سال �أبنائهم �إلى المدار�س.

♦♦العامل االقت�صادي:
ي�ضطر جزء من الطالب للذهاب �إلى المدار�س بوا�سطة و�سائط نقل خا�صة �سواء من داخل
المخيمات �إلى المدينة �أو بالعك�س ،فهناك من تم ت�سجيله في مدار�س خارج المخيم بحجة اكتظاظ
المخ�ص�صة
الدرا�سي حيث تقوم المدار�س
المدار�س بالطالب من �أبناء المخيمات واختالف المق ّرر
ّ
ّ
للطالب الالجئين من �سورية بتدري�س المنهاج اللبناني ب�شكل مخفف ،وتعتمد بع�ض البرامج
الخا�صة بهم كالدعم النف�سي وغيرها من الأن�شطة الخا�صة.
�إال �أن الو�ضع االقت�صادي للأهالي قد يحول في بع�ض الأحيان دون �إر�سال �أبنائهم �إلى تلك
المدار�س ب�سبب قلة ذات اليد ف�أجرة االنتقال بوا�سطة البا�ص بحدود  $ 20للطالب الواحد �شهرياً
فكيف �إذا تواجد في الأ�سرة �أكثر من طالب؟! في ظل فقدان المعيل �أو البطالة التي يعاني منها
المجتمع الفل�سطيني في لبنان ب�شكل عام؟!

♦♦اختالف المناهج:
د�أب الطالب في �سورية على درا�سة المناهج باللغة العربية في كل مراحل التعليم من المرحلة
االبتدائية حتى نهاية التعليم الجامعي� ،إال �أن المناهج في لبنان اعتمدت اللغة الإنكليزية في
تعليم الطالب في مرحلة ما بعد ال�صف الخام�س االبتدائي لذلك وجد الطالب �أنف�سهم �أمام فجوة
( )1فل�سطينيو �سورية بين مرارة اللجوء و�أمل العودة  -تقرير توثيقي ير�صد تطور الأحداث المتعلقة بفل�سطينيي �سورية خالل
الفترة (كانون الثاني ـ يناير ـ ـ ولغاية حزيران ـ يونيو )2014
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/jantojune2014situationreprotc.pdf
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كبيرة ي�صعب عليهم وعلى ذويهم التعاطي معها لعدة �أ�سباب ف�إمكانيات اللغة لدى الطالب
والأهل تكاد تكون معدومة وكذلك فر�ص ردم هذه الفجوة من خالل الدعم العلمي عبر درو�س
خا�صة متعذر �أي�ضاً لما يعانيه الالجئون من �ضائقة اقت�صادية.

♦♦التعاطي الخاطئ مع المرحلة:
هناك ٍ
تعاط خاطئ مزدوج مع المرحلة التي تمر فيها �أزمة الالجئين الفل�سطينيين من �سورية
�إلى لبنان ،فمن ناحية الأهل؛ �أحجم بع�ضهم عن �إر�سال �أبنائهم �إلى المدار�س ظناً منهم �أن الأزمة
ال�سورية �سوف تنتهي قريباً و�سيعودون �إلى منازلهم ،وكذلك تعاطي بع�ض المعلمين مع الطالب
على �أن وجودهم مرحلي وم�ؤقت ودرجة ثالثة ،وبالتالي لم يبذلوا الجهد المطلوب لتو�ضيح
الفكرة للطالب الذي ي�س�أل  -في بع�ض المدار�س -ف�إن ا�ستوعب من المرة الأولى فقد فاز ،و�إن لم
ي�ستوعب فم�شكلته ،ويمكن �إيراد الكثير من ال�شواهد الدالة على مثل هذا النوع من ال�سلوك.
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رابع ًا -الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى م�صر
الجئ ح�سب �أرقام الأونروا،
يقدر عدد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى م�صر بحوالي ٍ 4000
وتقوم المفو�ضية بالإ�شراف على الأو�ضاع العامة لالجئين بالتن�سيق مع مكتب التن�سيق التابع
للأونروا في م�صر.
وما زال ح�صول الالجئ الفل�سطيني من �سورية �إلى م�صر على الإقامة القانونية �صعباً للغاية،
رغم توفير جميع متطلبات الإقامة ،وذلك الرتباطها بالح�صول على الموافقة الأمنية �أو ًال التي يتم
المماطلة في منحها لعدة �شهور دون �إبداء الأ�سباب ،ما جعله يعاني من �أو�ضاع قانونية ّ
ه�شة على
كافة ال�صعد كمو�ضوع الإقامة �أو ت�صديق الأوراق ،هل �سيكون من ال�سفارة ال�سورية كون المتقدم
يحمل الوثيقة ال�سورية� ،أم من ال�سفارة الفل�سطينية كون المتقدم فل�سطيني ،ما �أوجد فروقاً في
التعامل ما بين المحافظات الم�صرية بين الت�سهيل والم�ساعدة �أوالتعقيد والمعاملة ال�سيئة.
وي�شتكي الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى م�صر من �صعوبات كبيرة في ت�أمين فر�ص عمل
منا�سبة ،ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة في م�صر من جهة ،وعدم قدرة الالجئين العمل
ب�شكل نظامي لفقدانهم الإقامة ال�شرعية في م�صر.

•الواقع التعليمي للطالب الفل�سطيني ال�سوري في م�صر
�أ�صدرت الحكومة الم�صرية في عهد الرئي�س الم�صري ال�سابق محمد مر�سي قرارات ت�ساوي
الالجئ ال�سوري بالمواطن الم�صري ،وبالتالي �شمل من في حكمهم على نف�س الميزة ،غير �أن
ذلك تغير في عهد الرئي�س الحالي عبد الفتاح ال�سي�سي حيث لم يعد ُي�سمح لالجئ الفل�سطيني من
�سورية الدخول �إلى م�صر.
ويتل ّقى الالجئ الفل�سطيني تعليمه الإلزامي في المدار�س الحكومية الم�صرية للمراحل الأ�سا�سية
والثانوية ب�شرط الح�صول على ا�ستثناء من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،التي تطلب
بدورها ا�ستثنا ًء من وزارة التربية.
كذلك ي�ستطيع الطالب الفل�سطيني الت�سجيل في المدار�س الخا�صة� ،إال �أن ارتفاع قيمة الأق�ساط
وقلة ذات اليد دفعت غالبية الأهالي �إلى ت�سجيل �أبنائهم في المدار�س الأزهرية رغم �صعوبة
مناهجها وفر�ص النجاح ال�ضئيلة فيها.
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♦♦التعليم الجامعي
لم يعامل الفل�سطيني ال�سوري في م�صر كمعاملة الالجئ ال�سوري الذي ُيعفى من ت�سديد الر�سوم
الجامعية ،ويتوجب على الالجئ الفل�سطيني الدفع بالدوالر على اعتبار �أنه «وافد « ،مما ي�شكل
تحدياً كبير ًا �أمام ا�ستكمال درا�سته الجامعية.
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خام�س ًا ـ الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى الأردن
تقدر الأونروا �أعداد الالجئين من �سورية �إلى الأردن نهاية  2015بحوالي ( )16799الجئاً
فل�سطينياً ُي�شكل الأطفال تحت �سن  18عاماً  % 46.5منهم.
�إال �أن الواقع ي�شير �إلى �أن الأعداد �أكثر من ذلك فهناك من دخلوا �إلى الأردن على �أنهم �سوريون
نظر ًا لمنع الأردن دخول الفل�سطينيين الالجئين من �سورية �إليها ر�سمياً.
وو�ضحت البيانات �أن  %85من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ي�صنفون ك�ضعفاء %42 ،منهم
�ضعفاء للغاية ،كما تبين الإح�صائيات �أن  %31من �أ�سر الالجئين الفل�سطينيين من �سورية تعيلها
ن�ساء(.)1

•الواقع التعليمي للطالب من فل�سطينيي �سورية في الأردن
يمكن لالجئين الفل�سطينيين من �سورية في الأردن االلتحاق بالم�ؤ�س�سات التعليمية للوكالة
(الأونروا) والح�صول على �إمكانية الو�صول المجاني والمتكافئ �إلى �أي من مدار�سها ،وت�شير
بيانات الأونروا �إلى �أن هناك ( )778الجئاً فل�سطينياً من �سورية م�سجلين في بداية العام الدرا�سي
 2017 / 2016في  127مدر�سة من مدار�سها ،يتلقون تعليمهم حتى �إنهاء ال�صف العا�شر ،وهو
ال�صف الأخير للتعليم المجاني الذي تقدمه الأونروا.
كما ي�ستطيع الطالب الالجئون من �سورية في الأردن االلتحاق ببرنامج الوكالة للتعليم والتدريب
التقني والمهني الذي يقدم دورات ق�صيرة الأجل وخدمات التوجيه المهني المبا�شر والمخ�ص�ص
لدعم الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ،والالجئين الفل�سطينيين في الأردن .حيث ا�ستفاد منه
( )27الجئاً فل�سطينياً من �سورية في الأردن(.)2

•معوقات التعليم
ال يوجد معلومات كافية حول مجريات العملية التعليمية القائمة بخ�صو�ص الالجئين الفل�سطينيين
من �سورية �أكثر مما ذكر� ،إال �أن الظروف التي يعاني منها الطالب ال�سوري هي ذاتها التي تنطبق
( )1اال�ستجابة لأزمة �سورية الإقليمية – نداء طوارئ  – 2017الأونروا

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syria_ea_2017_ara_final_lw.pdf

( )2المرجع نف�سه.
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على الالجئ الفل�سطيني من �سورية في غالب الأحيان ،التي يمكن �إدراج �أبرزها:
• �إن الر�سوم الجامعية الباهظة في المملكة الأردنية ت�شكل العائق الأ�سا�سي �أمام الكثير من
الطالب الالجئين الذين يتم اعتبارهم طالباً دوليين ،حال رغبتهم االلتحاق بالجامعة.
•�صعوبة الح�صول على الن�سخ الأ�صلية لل�شهادات الثانوية �أو الجامعية للت�سجيل في
الجامعات �أو التقدم للمنح نظر ًا لعدم تو ّفرها �أو �ضياعها ب�سبب الحرب.
ين�ص على �أنه ال يتم معادلة �أكثر من � 40ساعة درا�سية ،مما يعني
•قانون التعليم في الأردن ّ
العودة للدرا�سة من ال�سنة الأولى(.)1
• �صعوبات في الت�سجيل في الجامعات الر�سمية والخا�صة على حد �سواء لأن الأردن ال يعترف
بال�شهادة الثانوية العامة ال�صادرة عن االئتالف ال�سوري لقوى الثورة والمعار�ضة(.)2

( )1الفنار للإعالم  :الر�سوم الجامعية الباهظة تثقل كاهل الطالب ال�سوريين في الأردن  -حمد عثمان .2016-11-18 /

http://www.al-fanarmedia.org/ar/201611//%D8%A7%D984%%D8%B1%D8%B
3%D988%%D985-%%D8%A7%D984%%D8%AC%D8%A7%D985%%D8%B9%D
98%A%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%A8%D8%A7%D987%%D8%B8%D8%
A9-%D8%AA%D8%AB%D982%%D984-%%D983%%D8%A7%D987%%D984-%
%D8%A7%D984%%D8%B7/

( )2م�صير غام�ض لطلبة الجامعة ال�سوريين في الأردن .والمنح ال تكفي� -أورينت نت  -الأردن :محمد عمر ال�شريف تاريخ الن�شر:
03-12-2015

http://orient-news.net/ar/news_show/959690//---------
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�ساد�س ًا ـ الطالب الفل�سطينيون
من �سورية �إلى تركيا
الجئ يتوزع
تقدر �أعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى تركيا ما بين ٍ 7000- 5000
حوالي  % 62.2منهم على محافظات جنوب تركيا ،في حين يقطن في محافظة ا�ستنبول ،% 22.2
كما يتوزّع منهم على محافظات الو�سط (الأنا�ضول) .)1( %11.6
وتعد تركيا بل َد مم ٍّر لالجئين عن طريق البحر باتجاه الجزر اليونانية ال�ستكمال الطريق باتجاه
دول االتحاد الأوروبي.
وترف�ض ال�سلطات التركية دخول الالجئين الفل�سطينيين �إليها عبر منافذها الحدودية الر�سمية �إال
في نطاق �ضيق جد ًا ومحدود.
كذلك تُ�شد ُد الحكومة التركية مراقبة حدودها مع �سورية لمنع �أي محاوالت ت�سلل من الجانب
ال�سوري ،وكانت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية قد وثقت في نهاية � 2015سقوط عدد
من الالجئين على يد حر�س الحدود التركي مما �ساهم �إلى حد كبير في التقليل من تدفق الالجئين
من �سورية �إلى تركيا(.)2
ويعي�ش الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى تركيا و�ضعاً عاماً م�ضطرباً نظر ًا ل�صعوبة دخول الالجئ
الفل�سطيني �سوق العمل وعدم توفر الفر�ص المنا�سبة لهم في هذه ال�سوق ،ويعتمد الغالبية العظمى من
الالجئين هناك على الم�ساعدات الخيرية المقدمة من جهات �إغاثية متنوعة.

�أما على ال�صعيد القانوني ،فقد �أوقفت الحكومة التركية �إ�صدار بطاقة التعريف الخا�صة بالالجئين
(كيملك) لل�سوريين والفل�سطينيين على حد �سواء ،بحجة التح�ضير ل�صدور قوانين جديدة ّ
تنظم
و�ضع الالجئين في البالد ،خ�صو�صاً بعد �إجراء الإح�صاء ال�شامل للفل�سطينيين بالتعاون ما بين
ال�سفارة الفل�سطينية في �أنقرة وجمعية فيدار في ا�ستنبول ،والذي تم ت�سليمه لل�سلطات التركية
بانتظار الخطوة الالحقة.

( )1م�صدر الإح�صاءات لجنة فل�سطينيي تركيا.
( )2فل�سطينيو �سورية – الجئون على دروب الحياة – التقرير الن�صف �سنوي الثاني  2015على ال�شبكة العنكبوتية

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf
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•الواقع التعليمي لفل�سطينيي �سورية في تركيا
يلتحق الطالب الفل�سطينيون ال�سوريون في تركيا بالمدار�س ال�سورية المجانية التي �سمحت
الحكومة التركية بافتتاحها في مختلف المدن.
فقد �أ�صدرت وزارة التربية الوطنية ( ) MoNEالتعميم المرقم  21 / 2014الذي يلغي الحواجز
الإدارية لالجئين ال�سوريين الأطفال وال�شباب في الو�صول �إلى نظام المدار�س العامة ،وقد �سمح
التعميم ب�إن�شاء مراكز التعليم الم�ؤقتة (  )TECsالتي تتبنى ن�سخة معدلة من المنهج ال�سوري
وت�ستخدم اللغة العربية كلغة التدري�س ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك �سمحت وزارة التربية الوطنية
لمدر�سين متطوعين �سوريين بالتدري�س في مراكز التعليم الم�ؤقتة وقامت بتطوير بروتوكول
لتزويدهم بحوافز �شهرية(.)1
تتبع هذه المدار�س للحكومة ال�سورية الم�ؤقتة التابعة للمعار�ضة ،حيث تقوم بتعليم المنهاج
ال�سوري لل�صفوف االنتقالية ،والمنهاج الليبي لل�شهادات ،وي�شرف على هذه المدار�س مدر�سون
�سوريون ،وبع�ضها مجاني وبع�ضها مدفوع (ر�سوم ت�سجيل وثمن كتب و�أجرة با�ص المدر�سة
وغيرها ،)...وتعاني من م�صاعب كثيرة تجعلها متعثرة ومدينة في معظم الأحيان مما ي�ؤدي �إلى
تد ّني الم�ستوى التعليمي.
تفاوتت �شروط قبول الطالب في المدار�س التركية بين مناطق و�أخرى ،فيمكن لل�سوريين ت�سجيل
�أبنائهم في المدار�س الر�سمية التركية ،وللفل�سطينيين كذلك ب�شرط وجود الإقامة� ،إال �أن �شرط
الإقامة لي�س �أ�سا�سياً في جميع المحافظات ،ويحق لكل طالب يحمل هوية «الكيملك» بالدرا�سة
المجانية فيها( ،)2كما يمكن له التعلم في المدار�س التركية ،غير �أن هناك مدار�س تركية ال تتعامل
مع حملة بطاقة «الكيملك» في �أنحاء تركيا ففي الجنوب يتم قبول حملة البطاقة بينما في ا�ستنبول
يتم القبول بدرجة �أقل فهناك مدار�س رف�ضت التعامل بها .وتطلب في معظم الأحيان وجود �إقامة
قانونية لت�سجيل الأطفال.
�أما المدن التي ال يوجد فيها مدار�س �سورية مجانية بحكم عدم وجود تجمعات كبيرة لالجئين
ال�سوريين والفل�سطينيين كما في العا�صمة �أنقرة وبور�صة ومناطق في �إ�سطنبول؛ ف�إن �أبناء هذه
المدن يحرمون من الدرا�سة و َيح ُّد من التحاقهم بالمدار�س العربية الخا�صة في هذه المدن غالء
الأ�سعار التي قد ت�صل �إلى ( )3000دوالر �أمريكي للطالب في ال�سنة(.)3
( )1ورقة اال�ستراتيجية التعليم في الأزمة ال�سورية المقدمة الى م�ؤتمر لندن �.2016ص  – 1مرجع �سابق.

( )2الكميلك هوية تمنح لل�سوري والفل�سطيني القادم من �سورية �إلى تركيا.
( )3الواقع التعليمي للطالب الفل�سطينيين في تركيا� .أجور الدرا�سة والنقل واللغة ـ ماهر حجازي ـ خا�ص ترك بر�س
تاريخ الن�شر /6يناير http://www.turkpress.co/node/17199 .2016
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وفي �أغ�سط�س ــ �آب � 2016أعلنت وزارة التربية التركية على موقعها الر�سمي على الإنترنت
ما �سمته «خارطة طريق» لتعليم الطالب ال�سوريين للعام الدرا�سي  2017/2016وذلك لت�أمين
فر�صة التعليم بكافة المراحل للطالب ال�سوريين بغ�ض النظر عن و�ضعهم القانوني في البالد(،)1
فقامت الحكومة باتّخاذ خطوات لت�سوية العمل ّية التعليم ّية ،وت�سريع اندماج الأطفال ال�سور ّيين
التركي ،وذلك من خالل �إخ�ضاع الطلاّ ب �إلى دورات لغة ترك ّية مك ّثفة ،ومن ث ّم تدري�سهم
بالمجتمع
ّ
التركي نف�سه .كما قامت الحكومة الترك ّية بتدريب ما يقارب  290مد ّر�ساً �سورياً ب�إ�شراف
المنهاج
ّ
اليوني�سيف لتقوم بعدها بتوزيعهم على المدار�س ال�سور ّية ،في �إطار رفدها بالكوادر المنا�سبة
وتعزيز القدرات(.)2

•التعليم الجامعي
يتاح للطلبة الفل�سطينيين الدرا�سة في الجامعات التركية ،وبر�سوم رمزية مقارنة بالجامعات في
الدول العربية ،ففي حال ح�صول الطالب على الثانوية العامة التركية ف�إن تحدي اللغة يجعل
حظوظه في الدخول �إلى الجامعة �ضعيفاً لأنه يدخل في المفا�ضلة العامة للقبول مع الطالب
التركي� ،أما في حال الح�صول على الثانوية العامة العربية في�صبح مطلوباً منه تجاوز امتحان
�إجباري في المنطق والريا�ضيات باللغة التركية ،حيث يعد �شرطاً �أ�سا�سياً للقبول في الجامعات
بالإ�ضافة �إلى اختبارات اللغة ،الإنكليزية للفروع التي تد ّر�س بالإنكليزية ،والتركية �أي�ضاً لها
اختبار خا�ص� ،إال �أنه يمكن للطالب تقديم �إثبات لغة لتخطي هذه المرحلة ،ك�شهادة توفل مث ًال
للفروع التي تدر�س بالإنجليزية ،و�شهادة معهد «تومر» مث ًال �أو معهد «جامعة ا�ستنبول للغات»
للفروع التي تدر�س باللغة التركية ،وقد وافقت الحكومة التركية على ا�ستيعاب الطلبة ال�سوريين
في الجامعات الحكومية مجاناً� ،إال �أن هذا القرار لم ي�شمل معظم الفل�سطينيين ال�سوريين بحكم
الإ�شكالية القانونية وعدم وجود الإقامات غالباً ،لذلك ف�إن �أحد �أهم الم�صاعب �أمام الطالب
الفل�سطينيين هي الم�شكلة القانونية التي قد تحرم الطالب من الح�صول على �إقامة طالب بحكم �أن
دخوله للبالد �أ�سا�ساً تم ب�شكل غير �شرعي(.)3
( )1وزارة التعليم التركية تطلق «خارطة الطريق» لتعليم الطالب ال�سوريين ـ �أورنيت ـ نت ـ �سيما نعناعة ـ تاريخ الن�شر
.2016/8/23
( )2واقع التعليم والتغيرات عليه  -نب�ض �سوريا – تاريخ الن�شر نوفمبر  2016 ,11ا�سعد حنا

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/201611//syriaeducation-schools-turkey-radicalism.html#

( )3قام يوم  26ت�شرين الأول – �أكتوبر  2016وفد من رئا�سة م�ؤتمر فل�سطينيي تركيا بمتابعة ملف فل�سطينيي �سورية
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يذكر �أن هناك بع�ض الجامعات الخا�صة تت�ساهل في الو�ضع القانوني للطالب وفتحت باب الت�سجيل
لحملة بطاقة �آفاد فيها لمثل حاالت الفل�سطينيين ال�سوريين �إال �أن ر�سومها الباهظة تجعل الأمر
خارج متناول الغالبية ،في حين بادرت بع�ض الجمعيات الخيرية ل�شراء وتح ّمل تكاليف الدرا�سة
ف�أ�صبح من الممكن للطالب الح�صول على منحة درا�سية ولكن ب�أعداد محدودة(.)1

•معوقات التعليم في تركيا
يمكن �إجمال �أبرز المعوقات التي تهدد العملية التعليمية لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى
تركيا بالنقاط التالية:
•تعتبر الأو�ضاع والمعي�شية ال�صعبة التي يعي�شها الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى
تركيا من �أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل عدم توفر فر�ص العمل وتدني
الأجور ،مما يجعل الطالب عر�ضة للت�سرب الدرا�سي ،ف�أجرة نقل الطالب على �سبيل المثال
ت�شكل عقبة �أ�سا�سية في ا�ستمرارية التعليم ،حيث � ّإن الح ّد الأدنى لأجرة الموا�صالت ()75
ليرة تركية للطالب الواحد ،ف�إذا كانت العائلة لديها ثالثة طالب فهذا يعتبر ا�ستنزافاً لمدخرات
العائلة المالية.
•كما ي�شكّل ال�سكن وتكاليف الحياة في تركيا �أي�ضاً عقبات �أمام الطالب الجامعيين ،حيث يجبر
غالبيتهم على العمل والدرا�سة معاً.
•الو�ضع القانوني للطالب الفل�سطيني الالجئ من �سورية بطريقة غير �شرعية يح ّد من �إمكانية
الت�سجيل في الجامعات نظر ًا لعدم وجود �إقامة قانونية في البلد.
•وتعد اللغة التركية عقبة �أي�ضاً تقف حائ ًال بين الطالب ومتابعة التعليم.

في تركيا خالل زيارته لمجل�س النواب التركي في �أنقرة ،تم مناق�شة ملف طالب فل�سطينيي �سورية في تركيا وما
يعانونه من معوقات وم�شكالت متعددة� ،أبرزها الأمور التعليمية ال�سيما الطلبة الجامعيون الذين يواجهون �صعوبات
عديدة ،والتي ينتظر �أن تقوم وزارة التعليم العالي بحل ق�ضاياهم.

( )1فل�سطينيو �سورية الجئون على دروب الحياة  -التقرير الن�صفي الثاني 2015

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf
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�سابع ًا ـ الطالب الفل�سطينيون الالجئون من �سورية �إلى �أوروبا
يلتحق الطالب الفل�سطينيون الالجئون �إلى �أوروبا حديثاً بمجموعات خا�صة ت�ضم مجموعة من
الطالب الذين �أتوا م�ؤخر ًا �إلى البالد ،ويمكن تق�سيم المرحلة الدرا�سية �إلى مرحلتين �أ�سا�سيتين:
•المرحلة الأولى يتم تلقين الطالب بدائيات اللغة ،ويتم دمجهم ببع�ض الح�ص�ص مع طالب
البلد ،كح�ص�ص الريا�ضة والمو�سيقى الخ… ،وتعتمد هذه المرحلة على كفاءة وجهد الطالب
للو�صول �إلى المرحلة التالية.
•المرحلة الثانية يو�ضع الطالب في ال�صف الر�سمي الذي ي�ضم طالب البلد وفيه تتم معاملته
ك�أي طالب �آخر.

•�أبرز التحديات
•تُعد تح ّديات الهوية واالنتماء من �أخطر التحديات التي تواجه الطالب الفل�سطينيين في
�أوروبا ،فمن المعروف �أن معظم تلك الدول ال تعترف بفل�سطين التاريخية ويطلقون عليها
ا�سم «�إ�سرائيل».
•كما ي�شكل عائق اللغة تحدياً كبير ًا للأ�سر القادمة وللطالب ال�صغار ،فقد بد�أ يظهر جيل جديد
ال ي�ســتطيع النطق �أو الكتابة بالعربية ب�سبب ان�شغال الأهل وطول الوقت الذي يم�ضيه الطفل
في المدر�سة ،والتي فيها يتعود الل�سان على النطق بغير العربية فت�صبح العربية ثقيلة على
الل�سان.
•وتعد ق�ضية اندماج الطالب مطلباً �أ�سا�سياً لكي ي�ستطيع تقديم الأف�ضل والتف ّوق والنجاح.
بالرغم من كل العقبات والتحديات التي تقف مانعاً بوجه الطالب من انتقادات وتحديات �إال �أن
الإ�صرار على النجاح كفيل بتذليل تلك ال�صعوبات ،فعلى �سبيل المثال ال الح�صر حققت الطالبة
الفل�سطينية ال�سورية «مايا �سمير الأ�سدي» من �سكان مخيم العائدين بحم�ص �سابقاً ،المجموع
التام في امتحانات الثانوية العامة في ال�سويد ،حيث تمكنت «مايا» من االلتحاق بكلية الطب
الب�شري في جامعة « .»Gothenburgفيما تمكنت الطالبة «فرح فرا�س �شقير» من �سكان مخيم
اليرموك لالجئين الفل�سطينيين بدم�شق �سابقاً ،من االلتحاق بجامعة مالمو في جنوب ال�سويد،
وذلك بعد �أن حققت �أي�ضاً المجموع التام في امتحانات الثانوية العامة في ال�سويد.

36

النــتـائـــــــج والتو�صــــيات
�أدت الحرب وما ترافق معها من تدمير �أو خروج مئات المرافق التعليمية عن الخدمة بالإ�ضافة
�إلى هجرة الكادر التعليمي وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية وارتفاع معدالت الفقر في �سورية �إلى
وجود الآالف من الأطفال خارج مقاعد الدرا�سة مما يهدد م�ستقبل جيل كامل بال�ضياع والأمية.
ولما كان العلم ال�سالح الأم�ضى الالزم توفره لدى �أي �شعب من ال�شعوب للنهو�ض والتقدم
والتطور فقد اقت�ضى االهتمام بالعملية التعليمية والحفاظ عليها ،فالطالب هم الثروة الحقيقية
لكل �أمة وعليهم تعلق الآمال ،وال�شعب الفل�سطيني تميز خالل فترة كفاحه الطويل بحفاظه على
ال ِن�سب الأعلى بين الدول العربية على نطاق التعلم والتعليم ،لذا يتوجب على �أ�صحاب ال�ش�أن
وعلى كل الم�ستويات:
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