دعم الشباب السوري
وزيادة فرص إلتحاقهم بالتعليم العالي في دول الجوار
إسطنبول  1و  2أذار/مارس
(التقرير الثاني ضمن سلسلة تقارير)
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الملخص التنفيذي
ً
برامجــا للمنــح الدراســية
إجتمــع ممثلــو العديــد مــن المنظمــات الرئيســية التــي تديــر
واألكاديميــة التــي تخــدم الشــباب مــن الالجئيــن الســوريين فــي منطقــة الشــرق األوســط
فــي جــو مــن النقــاش المفتــوح والصريــح فــي إســطنبول فــي اليوميــن األول والثانــي
مــن شــهر آذار /مــارس .وقــد كشــفت المناقشــات التــي دارت بيــن أكثــر مــن  100مشــارك
بــأن المــوارد المتاحــة للشــباب الســوريين فــي عمــر الجامعــة تتوســع بســرعة ،لكــن الحاجــة
ال تــزال تفــوق المــوارد المتوفــرة بكثيــر .وتشــمل بعــض النقــاط األساســية التــي تناولتهــا
المناقشــة مــا يلــي:
اتفــق المشــاركون علــى أن هنالــك حاجــة إلــى نــوع مــن التنســيق نـ ً
ـادرا مــا يتــم التطــرق
إليــه فــي جهــود المســاعدات اإلنســانية الدوليــة – ويشــمل ذلــك تبــادل المعلومــات عــن
أولئــك الذيــن يتقدمــون بطلبــات للحصــول على فــرص تعليميــة .فيما أكــد بعــض المتحدثين
علــى أهميــة حمايــة خصوصيــة المتقدميــن والســعي للحصــول علــى موافقتهــم.
يواجــه الطــاب الســوريون تحديــات فريــدة مــن نوعهــا ،بمــا فــي ذلــك الحواجــز اللغويــة،
وعــدم وجــود الوثائــق الرســمية ،وتأثيــر الصدمــة المتعلقــة بتجربــة اللجــوء.
فــي الوقــت الــذي ســاعد فيــه عــدد كبيــر مــن البحــوث علــى تحديــد طبيعــة المشــاكل
التــي تواجــه الشــباب مــن الالجئيــن الســوريين ،فــإن بمقــدور التوفيــق بيــن هــذه البحــوث
والجهــود التعليميــة اإلنســانية المســتمرة تحقيــق تدخــات أكثــر فعاليــة فــي المســتقبل.
يشــكل األكاديميــون الســوريون مـ ً
ـوردا غيــر مســتغل إلــى حــد كبيــر ،وهــم حريصــون علــى
وضــع خبراتهــم التدريســية قيــد اإلســتخدام.
تحتــاج الجامعــات فــي البلــدان المجــاورة لســوريا للدعــم بهــدف إســتيعاب المزيــد مــن
الطــاب مــع الحفــاظ علــى جــودة تعليمهــا ورفعهــا .ومــن الممكــن لمثــل هــذا الدعــم أن
يحقــق فوائــد أخــرى واضحــة.
ـخص المشــاركون الحاجــة لوجــود فريــق لتبــادل المعلومــات وتأييدهــا إقليميـً
شـ ّ
ـا يركــز فــي
عملــه علــى التعليــم العالــي لالجئيــن ،علــى غــرار الفريــق الوحيــد الموجــود فــي األردن،
وهــو مــا يمكــن أن يســهم فــي الدفــع بقضيــة الشــباب الســوري قدمــا.
أشــار المســح الــذي تــم إجــراؤه بعــد الورشــة إلــى أن التعليــم الممــزوج والتعليــم عبــر
ً
مســتقبال.
اإلنترنــت لالجئيــن يعتبــران الموضوعــان األكثــر أهميــة الــذي ســتتم مناقشــته
وفــي أعقــاب ورشــة العمــل ،يتواصــل المشــاركون فيمــا بينهــم بشــكل منتظــم ويخططــون
لفعاليــات مســتقبلية بهــدف مواصلــة النشــاط الــذي تحقــق فــي إجتمــاع آذار /مــارس
واإلجتمــاع المماثــل الــذي تــم إنعقــاده فــي تشــرين األول /أكتوبــر.
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خلفية ورشة العمل
ً
مؤخــرا ،بــدأت اإلســتجابة اإلنســانية ألعمــال العنــف التــي إجتاحــت ســوريا وأجبــرت المالييــن
مــن مواطنيهــا علــى الفــرار مــن البــاد لتشــمل منــح الشــباب الســوري فرصــة الوصــول إلــى
التعليــم العالــي ،حيــث بــدأت الحكومــات والجامعــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الشــرق
األوســط وأوروبــا للتعبئــة بهــدف التغلــب علــى هــذه المشــكلة.
فــي تشــرين األول /أكتوبــر مــن عــام  ،2015نظمــت الفنــار لإلعــام ،ومنظمــة ســبارك
الهولنديــة غيــر الحكوميــة ،ومعهــد التعليــم الدولــي ورشــة تعاونيــة إقليميــة ،هــي األولــى
مــن نوعهــا ،بإســتضافة جامعــة كوتــش ،للنظــر فــي ســبل مســاعدة المزيــد مــن الالجئيــن
الســوريين علــى اإللتحــاق فــي الجامعــات .وقــد جمــع الحــدث الــوكاالت الدوليــة ،ومنظمــات
اإلغاثــة الحكوميــة ،ورؤســاء الجامعــات ،والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة غيــر الحكوميــة
التــي تركــز علــى التعليــم وريــادة األعمــال .وفــي ورشــة العمــل الثانيــة ،التــي ُعقــدت فــي
آذار /مــارس  ،2016بدعــم مــن المجلــس الثقافــي البريطانــي ومنظمــة ســبارك ،تبادلــت ذات
المجموعــة الواســعة مــن المشــاركين المعلومــات حــول المبــادرات الجديــدة والمشــاريع
التــي بــدأت بالفعــل .وفــي كل مــن الورشــتين ،تولــدت شــراكات جديــدة وإتصلــت منظمــات
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غيــر حكوميــة ناشــئة مــع الجهــات المانحــة.

لقــد وصلنــا إلــى المرحلــة التاليــة ،حيــث بــدأت وتوســعت العديــد مــن البرامــج بالفعــل.
كمــا توفــرت الكثيــر مــن المــوارد منــذ أن بــدأت أزمــة الهجــرة إلــى أوروبــا .ومــن المهم
اآلن ،التركيــز علــى خلــق تعــاون والعمــل بكفــاءة عاليــة وبأقــل التكاليــف.
يانيك دو بونت ،مدير منظمة سبارك

وعلــى الرغــم مــن المنــاخ المتفائــل الــذي ســاد أجــواء ورشــات العمــل ،إال إن المشــاركين
ً
حاليــا الخمســة
يواجهــون مشــكلة كبيــرة ،حيــث يبلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين
مالييــن نســمة تقريبـ ً
ـا .وتشــمل البلــدان فــي المنطقــة التــي تــأوي العــدد األكبــر مــن الالجئيــن

الســوريين تركيــا ،مــع مــا يق ـرُب مــن مليونــي نســمة ،ولبنــان ،واألردن ،والعــراق ،ومصــر ،مــع
مــا يزيــد قليـ ً
ـا عــن المليونــي نســمة يتقاســمونها فيمــا بينهــم ،بحســب المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،المعروفــة إختصـ ً
ـارا بإســم  .UNHCRكمــا نــزح  6.6مليــون نســمة

آخــرون داخــل بالدهــم بســبب العنــف .وبحســب تقديــرات تعتمــد علــى البيانــات الســكانية مــا قبــل
الحــرب ،تتــراوح أعمــار مــا يقـرُب مــن ُعشــر الالجئيــن بيــن الـــ 18والـــ 22مــن أعمارهــم .كمــا أن مــا
يقــرُب مــن  90.000إلــى  110.000مــن الشــباب الالجئيــن (أي مــا نســبته  20فــي المئــة مــن هــذه
الفئــة العمريــة) مؤهلــون للحصــول علــى التعليــم العالــي ،إال إن مــا يقــرُب مــن  5000شــخص
منهــم فقــط (أقــل مــن  6فــي المئــة) مســجلون فعــا فــي برامــج دراســية .ومــن غيــر المعــروف
ً
ً
ً
عاليــا ،إال إنــه ،وبإســتخدام
تعليمــا
داخليــا ممــن ال يتقلــون
كــم يبلــغ عــدد الشــباب النازحيــن
الحســابات الديموغرافيــة المماثلــة ،فمــن الممكــن أن يتــراوح مــا بيــن  120.000و 140.000نســمة.
قالــت دونيــا ماركوفيتــش ،مســؤولة التعليــم العالــي فــي المفوضيــة الســامية لشــؤون
ً
واحــدا مــن اآلليــات األكثــر قــوة فــي
الالجئيــن“ ،نحــن ننظــر إلــى التعليــم العالــي بإعتبــاره
حمايــة الشــباب ،فهــو يؤســس للتفكيــر النقــدي ،وروح القيــادة ،واإلندمــاج ”.يأمــل بعــض
المانحيــن فــي أن يتمكــن إعطــاء الالجئيــن الســوريين الفرصــة لمواصلــة تعليمهــم مــن تقويــض
إغــراء إنتمائهــم للجماعــات المتطرفــة ،وقــد يســاعد فــي وقــف موجــة الهجــرة إلــى أوروبــا
عــن طريــق منحهــم الفــرص لإلندمــاج فــي البلــدان المســتضيفة .كمــا أن الشــباب الســوري يــن
المتعلميــن سيشــكلون قــوة حيويــة إلعــادة إعمــار بلدهــم فــي المســتقبل.
مــع ذلــك ،يواجــه الطــاب الســوريون الالجئــون تحديــات صعبــة فــي ســعيهم للحصــول علــى
ـم عــال مــن قبيــل :غيــاب الوثائــق المطلوبــة للتســجيل فــي الجامعــات ،والحواجــز اللغويــة،
تعليـ ٍ

ونقــص األمــوال ،وعشــوائية وهشاشــة وضعــف حيــاة الالجئيــن ،األمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة
بمــكان إتخــاذ قــرارات مدروســة وإلتزامــات طويلــة األمــد .وبعــد التخــرج ،ســيواجه الطــاب ،فــي
كثيــر مــن الحــاالت ،قيـ ً
ـودا علــى حقهــم فــي العمــل.
قــال يانيــك دو بونــت ،مديــر منظمــة ســبارك“ ،لقــد وصلنــا إلــى المرحلــة التاليــة ،حيــث بــدأت
وتوســعت العديــد مــن البرامــج بالفعــل .كمــا توفــرت الكثيــر مــن المــوارد منــذ أن بــدأت أزمــة
الهجــرة إلــى أوروبــا ”.ومــن المهــم اآلن ،كمــا يقــول ،التركيــز علــى خلــق تعــاون و”العمــل
بكفــاءة عاليــة وبأقــل التكاليــف”.
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ً
جــدا عــن المنــح الدراســية
يشــعر الشــباب باإلحبــاط الشــديد لمعرفتهــم المتأخــرة
وتفويتهــم للمواعيــد النهائيــة للتقديــم.
بول فين ،مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي لالجئين في األردن

يتفــق أولئــك المعنييــن بمســاعدة الالجئيــن الســوريين علــى متابعــة تحصيلهــم العلمــي بصــورة
عامــة علــى أنــه ومــع توفــر التمويــل اآلن وبــدء أو توســع العديــد مــن برامــج المنــح الدراســية
وغيرهــا ،فــإن هنالــك حاجــة ملحــة للعمــل المنســق وتأييــد القضيــة ،وجمــع وتبــادل البيانــات،
فضــا عــن إجــراء تقييــم ناقــد يحــدد ماهيــة المقاربــات الفعالــة.
ومــع ذلــك ،فقــد واصــل المشــاركون فــي ورشــة العمــل أيضـً
ـا مناقشــة المســائل األساســية ،مثــل
كيفيــة إيجــاد التــوازن بيــن ســبل الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب ،مــن جهــة ،وتقديــم
قــدر كبيــر مــن الدعــم الــازم لــكل طالب/طالبــة بشــكل يســاعده/ها علــى النجــاح ،مــن جهــة أخــرى.
كمــا إنخرطــوا فــي مناقشــة تســاؤالت تتعلــق بالهــدف النهائــي من توفيــر التعليــم العالــي لالجئين:
فيمــا إذا كان يتمثــل فــي إكســابهم المهــارات المنقولــة التــي يمكــن لهــم اإلســتفادة منهــا
حيثمــا ســتتم إعــادة توطينهــم؟ أو فــي مســاعدتهم علــى إعالــة أنفســهم إقتصاديـً
ـا فــي البلــدان
ـا؟ أو فــي قدرتهــم علــى المســاهمة فــي إعــادة إعمــار ســوريا يومـ ً
المســتضيفة لهــم حاليـ ً
ـا مــا؟
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ـات أكثــر فرديــة – مثــل تطويــر الــذات وتحقيــق اإلمكانيــات الفكريــة لــكل طالــب.
أو ربمــا ،لتحقيــق غايـ ٍ

المبادرات الحالية والجديدة
يتوفرعــدد كبيــر مــن المنــح الدراســية إللحــاق الطــاب الســوريين بالجامعــات فــي المنطقــة
اليــوم .ففــي هــذا العــام ،قدمــت منظمــة ســبارك ،وبدعــم مــن الحكومــة الهولنديــة ،منحـ ً
ـا
دراســية لـــ  1,500مــن الطــاب الســوريين فــي العــراق (إقليــم كردســتان) ،ولبنــان ،واألردن،
وتركيــا .وتعتــزم المنظمــة تقديــم  3,500منحــة دراســية فــي عــام  ،2016وعشــرة آالف منحــة
فــي المجمــل .ويشــمل شــركاؤهم فــي ذلــك الجمعيــة اللبنانيــة لدعــم البحــث العلمــي،
ً
ً
ســوريا علــى الدراســة فــي جامعــات خاصــة فــي لبنــان فــي
طالبــا
والتــي ستســاعد 460
عــام  ،2016وجامعــة غــازي عنتــاب ،فــي شــرق تركيــا ،والتــي يتواجــد فيهــا اآلن  1,300طالــب
ســوري .وبهــدف دعــم المســتفيدين مــن المنــح ،شــرعت ســبارك بإنشــاء مراكــز للطــاب
لتقديــم المشــورة النفســية واإلجتماعيــة والتربويــة ،فضــا عــن عملهــا علــى برنامــج للتمكيــن
اإلقتصــادي لضمــان إنتقــال الطــاب فــي نهايــة المطــاف إلــى ســوق العمــل.
ومــن برامــج المنــح الدراســية األخــرى ،برنامــج آفــاق وفــرص التعليــم العالــي للســوريين
(آمــال) ،والممــول مــن قبــل صنــدوق مــداد التابــع لإلتحــاد األوروبــي والخاضــع إلدارة الهيئــة
األلمانيــة للتبــادل العلمــي ( ،)DAADوالمجلــس الثقافــي البريطانــي ،وكامبــوس فرانــس،
ومؤسســة  ،EP-Nufficالمنظمــة الهولنديــة للتعــاون الدولــي فــي التعليــم العالــي .يتوقــع
برنامــج (آمــال) اإلنفــاق علــى  400منحــة دراســية للطــاب الســوريين ،وتوفيــر دروس فــي
اللغــة اإلنجليزيــة لـــ 4,000طالــب وطالبــة ،وتقديــم اإلرشــاد التربــوي ألكثــر مــن  42,000طالــب.
ومــن العناصــر األخــرى لهــذا البرنامــج تقديــم منــح صغيــرة لــدورات قصيــرة تعتمــد نظــام
الســاعات الدراســية وغيرهــا مــن البرامــج المبتكــرة التــي تطورهــا الجامعــات فــي المنطقــة.
كمــا ســيمنح برنامــج الفاخــورة ،الممــول مــن قبــل مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع بقطــر،
 800منحــة دراســية للطــاب الســوريين .وكانــت المؤسســة قــد بــدأت بمشــاريع رائــدة فــي
تركيــا ،ولبنــان ،واألردن .وقــد تــم تطويــر البرنامــج أول مــرة ليخــدم الطــاب الفلســطينيين،
ـا شـ ً
ويمتلــك نهجـً
ـامال يؤكــد علــى الخدمــات الطالبيــة ،وإعــداد القــادة ،والتمكيــن اإلقتصــادي
للطالــب وأســرته.
وفــي واحــد مــن أقــدم البرامــج الخاصــة بالالجئيــن الشــباب ،تقــوم المفوضيــة الســامية
ـح جامعيــة منــذ العــام  ،1992حيــث يســجل
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  UNHCRبتقديــم منـ ٍ

برنامــج مبــادرة صنــدوق ألبــرت أينشــتاين األلمانــي األكاديمــي لالجئيــن  DAFIالتابــع لهــا 2,240
ً
ً
طلبــا علــى التعليــم العالــي بمثــل
أبــدا
طالــب كل عــام .قالــت ماركوفيتــش إنهــا لــم تــ َر
هــذه المســتويات المرتفعــة مــن قبــل ،وبأنهــا تتوقــع أن تشــهد زيــادة كبيــرة فــي البرنامــج
لمواجهــة هــذا الطلــب ،مــع مــا يصــل إلــى  1,700منحــة دراســية جديــدة ســيتم إطالقهــا قريبـً
ـا
للطــاب الســوريين.
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 نحــن بحاجــة ماســة لقاعــدة بيانــات واحــدة وموثوقــة لنتمكــن مــن خاللها مــن التعاملبشــكل مريــح مــع المؤسســات التعليمية.
صهيب الشهابي ،طالب سوري ومؤسس مكتب الطلبة السوريين
للخدمات الجامعية SSOUS

ً
مبلغــا قــدره 5
كمــا تلقــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)
مالييــن دوالر أميركــي مــن الكويــت لتوفيــر التعليــم العالــي للشــباب الســوريين ،وســتذهب
النســبة األكبــر مــن هــذه األمــوال لتمويــل المنــح الدراســية فــي الجامعــات فــي المنطقــة.
مــع ذلــك ،كان هنالــك نــداء مــن قبل المشــاركين في ورشــة العمــل للحصــول علــى المعلومات
بطريقــة أكثــر تنسـ ً
ـيقا .قــال بــول فيــن ،مدير مشــروع الشــباب فــي المجلــس النرويجــي لالجئين
فــي األردن“ ،يشــعر الشــباب باإلحبــاط الشــديد لمعرفتهــم المتأخــرة جـ ً
ـدا عــن المنــح الدراســية
وتفويتهــم للمواعيــد النهائيــة للتقديــم .هنالــك حاجــة للمزيــد مــن الوضــوح بشــأن المواعيــد
النهائيــة للتقديــم ،ومعاييــر اإلختيــار ،وأهليــة المرشــحين”.
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فيمــا قــال صهيــب الشــهابي ،أحــد الطــاب الســوريين ومؤســس مكتــب الطلبــة الســوريين
للخدمــات الجامعيــة  ،SSOUSالمنظمــة التــي تســاعد الطــاب الســوريين فــي الحصــول علــى
معلومــات تخــص الجامعــات التركيــة“ ،نحــن بحاجــة ماســة لقاعــدة بيانــات واحــدة وموثوقــة
لنتمكــن مــن خاللهــا مــن التعامــل بشــكل مريــح مــع المؤسســات التعليميــة”.

التحديات الجارية :الوثائق،
واللغة ،والتسرب من الدراسة
ً
إلحاحــا التــي يواجههــا الالجئــون الســوريون فــي حاجتهــم
تتمثــل العقبــة األكبــر واألكثــر
للوثائــق بهــدف الحصــول علــى فــرص فــي التعليــم .ففــي كثيــر مــن الحــاالت ،يفــر
هجــوم عســكري أو خطــر التعــرض للســجن ومــن دون
الالجئــون مــن بالدهــم تحــت وطــأة
ٍ

إصطحــاب النســخ طبــق األصــل الضروريــة مــن شــهاداتهم ،ودبلوماتهــم ،واألوراق
األكاديميــة األخــرى التــي تكــون مطلوبــة فــي العــادة بهــدف اإللتحــاق فــي الجامعــات.
تنصــح المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن  UNHCRالطــاب خــارج ســوريا بعــدم الذهــاب
ً
خوفــا مــن إحتماليــة
إلــى الســفارات الســورية فــي محاولتهــم للحصــول علــى الوثائــق،

ً
تمامــا كمــا هــو حــال أقاربهــم داخــل ســوريا الذيــن
تعرضهــم للمضايقــة أو اإلعتقــال،
يحاولــون إســتحصال الوثائــق مــن أجلهــم .قالــت إحــدى المنظمــات فــي األردن إنــه ومــن
أصــل  400متقــدم لبرنامــج المنــح الدراســية ،لــم يمتلــك ســوى  130طالــب الوثائــق الالزمــة
للتســجيل فــي إحــدى الجامعــات األردنيــة.
ً
بــدال مــن
جربــت تركيــا وســائل أخــرى مــن خــال إســتخدام اإلمتحانــات إلختبــار الكفــاءة،
اإلصــرار علــى الحصــول علــى الوثائــق .فقــد قبلــت جامعــة غــازي عنتــاب  100مــن طــاب
ً
جميعــا هــذا اإلمتحــان خــال
المنــح الدراســية التابعــة لمنظمــة ســبارك بشــرط أن يخوضــوا
فصــل الصيــف .فيمــا تتحقــق الوكالــة النرويجيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم ( )NOKUTمــن
شــهادات الالجئيــن مــن خــال إجــراء مقابلــة شــاملة ،وهــو مــا يمكــن أن يكــون نموذجـً
ـا يمكــن
ً
أيضــا .وكمــا هــو الحــال فــي ورشــة العمــل األولــى ،تجــددت
أن يقــوم اآلخــرون بتجريبــه

الدعــوات إلنشــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة آمنــة ،يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل وكالــة
دوليــة محترمــة بإمكانهــا حفــظ تفاصيــل التقــدم األكاديمــي لألفــراد .وأكــد المشــاركون
علــى وجــوب أن يكــون هــذا النظــام قـ ً
ـادرا علــى تتبــع المســاقات الدراســية التــي درســها
الطــاب ،وليــس شــهاداتهم فحســب ،لكــي يتمكنــوا مــن نقــل وحداتهــم الدراســية فــي
حــال إنتقالهــم مــن مــكان إلــى آخــر.
ً
وبعيــدا عــن الوثائــق ،تعتبــر اللغــة العقبــة األساســية التــي يواجههــا الطــاب الســوريون
فــي تركيــا ،كمــا يقــول يافــوز جوشــكون ،رئيــس جامعــة غــازي عنتــاب ،والتــي تقــدم دروسـً
ـا
مجانيــة فــي اللغــة التركيــة فــي مخيمــات الالجئيــن للطــاب الجامعييــن المحتمليــن ،إلــى
جانــب إنشــائها ألول برنامــج يمنــح شــهادة فــي اللغــة العربيــة فــي جامعــة فــي تركيــا.
ً
غالبــا مــا تطلــب الجامعــات إجــادة اللغــة
وحتــى فــي البلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة،
اإلنجليزيــة بهــدف اإللتحــاق فــي بعــض الكليــات ،كالطــب والهندســة ،أو بالنســبة للدراســات
العليــا .كمــا أن المــواد التعليميــة علــى اإلنترنــت متوفــرة فــي الغالــب باللغــة اإلنجليزيــة.
قــد توفــر الجامعــات التــي تمتلــك برامــج منــح دراســية للســوريين ،مثــل الجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت ،ســنة تحضيريــة ،فيمــا طــورت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة مــع
ً
خصيصــا لهــم.
الالجئيــن الســوريين دورس لغــة مصممــة
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فــي األردن ،يتــم تمويــل برنامــج تعليــم اللغــة والمهــارات األكاديميــة ومــوارد التعليــم
اإللكترونــي ( – )LASERوهــو برنامــج مدتــه ثــاث ســنوات بــدأ العمــل بــه فــي أيلــول/
ســبتمبر مــن عــام  – 2015مــن قبــل اإلتحــاد األوروبــي ويُــدار مــن قبــل المجلــس الثقافــي
البريطانــي .يجمــع البرنامــج بيــن تعليــم اللغــة والتدريــب األكاديمــي ،ويســتهدف خدمــة
ً
عامــا .ويهــدف
الســوريين واألردنييــن المحروميــن ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و30
البرنامــج لتســجيل  3,100طالــب وطالبــة فــي دورات اللغــات الخاصــة بــه (والمقدمــة باللغــات
اإلنجليزيــة ،والفرنســية ،واأللمانيــة) بحلــول منتصــف العــام  .2017كمــا يمكــن للطــاب
ولفتــرات قصيــرة
اإلنتقــال لإلنخــراط فــي مســاقات هائلــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت ()MOOC
ٍ
ً
طالبــا
متوفــرة باللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة .وفــي نهايــة المطــاف ،ســيتم إختيــار 350
للحصــول علــى دورات عبــر اإلنترنــت مــن الجامعــة المفتوحــة وجامعــة أميتــي.
قالــت ســالي ورد ،المديــرة اإلقليميــة للتعليــم العالــي فــي المجلــس الثقافــي
البريطانــي ،إن  900طالــب وطالبــة قــد ســجلوا فــي البرنامــج حتــى اآلن ،وبــأن المجلــس
الثقافــي البريطانــي يعلــن عنــه مــن خــال شــركاء مجتمعييــن ،وليــس مــن خــال موقــع
الفيســبوك فقــط .كمــا يُــدرك المشــرفون علــى البرنامــج بــأن المشــاركين فيــه يعانــون
ً
وغالبــا مــا يحتاجــون لتلقــي مدفوعــات ســفر أو مــا يغطــي
مــن ضائقــة ماليــة كبيــرة
مصاريفهــم اليوميــة .ولهــذا أصبحــت أهميــة الوســطاء ،الذيــن يقدمــون التعليــم والدعــم
ً
أيضــا إلــى أن الطــاب يقدمــون لبرامــج متعــددة،
اإلداري ،واضحــة للعيــان .وأشــارت ورد

ممــا يجعلهــم أقــل إلتزامـً
ـا وأكثــر عرضــة للتســرب مــا أن يشــعروا بــأن لديهــم فرصــة أفضــل
فــي مــكان آخــر .يفتقــر معظــم الطــاب المســجلين فــي برنامــج  ،LASERوعلــى الرغــم مــن
كاف مــن المعرفــة باللغــة اإلنجليزيــة ومهــارات
إمتالكهــم للمؤهــات األكاديميــة ،لقــدر ٍ
ً
وغالبــا مــا يكونــون غيــر معتاديــن علــى الدراســة لوحدهــم.
الحاســوب،
ً
متكامــا منــذ المراحــل المبكــرة
إتفــق المشــاركون علــى وجــوب أن يكــون تعليــم اللغــة
ً
أيضــا علــى الحاجــة لعالقــات مجتمعيــة متبادلــة ثنائيــة
للبرامــج التعليميــة .كمــا أكــدوا
اللغــة مــع مجتمعــات الالجئيــن .ويــرى البعــض بــأن الحاجــة إلكتســاب لغــة أخــرى يجــب أن
ً
ً
حاجــزا – فمــن الممكــن إلكتســاب لغــة أن
بــدال مــن أن يكــون
يُنظــر إليــه بإعتبــاره فرصــة
يكــون فرصــة لإلندمــاج فــي البلــد المضيــف ،أو إلكتســاب الطالــب لمهــارات منقولــة يمكــن
لــه اإلســتفادة منهــا فــي أي مــكان .كمــا إقتــرح آخــرون كــون تعليــم األقــران مــن الممكــن
أن يكــون وســيلة فعالــة منخفضــة التكلفــة لتحســين المهــارات اللغويــة للطــاب.
وحتــى إذا مــا إمتلــك الطــاب الوثائــق والمهــارات اللغويــة الالزمــة للوصــول إلــى التعليــم
العالــي ،فــإن نجاحهــم يبقــى غيــر مكفــول .قــال مصطفــى الجــزار ،مــن الجمعيــة اللبنانيــة
ً
منحــا
لدعــم البحــث العلمــي ( ،)LASeRمنظمــة غيــر حكوميــة تمنــح الطــاب الســوريين
بأســعار منخفضــة“ ،إن أكبــر المشــاكل التــي
دراســية للدراســة فــي الجامعــات اللبنانيــة
ٍ

تواجهــك تتمثــل فــي أول أســبوعين ،ألن الطــاب ســيختفون ”.ولمعالجــة مشــكلة التســرب،
إعتمــدت  LASeRعلــى شــبكة مــن المؤسســات المحليــة الداعمــة لمتابعــة الطــاب الذيــن

يبــدو وكأنهــم يكافحــون أو علــى وشــك التوقــف عــن حضــور الــدروس.
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تحتــاج البرامــج للتأكــد مــن أن الطــاب لــن يذهبــوا إلــى الجامعــة فحســب ،بــل أن
يحصلــوا علــى حزمــة كاملــة مــن الدعــم”.
هنريك هيلغنفيلد ،مستشارة برنامج خاص بالتعليم تابع لوكالة التعاون التقني
األلمانية في األردن

الكمية مقابل الجودة
إن طلــب الحصــول علــى فــرص تعليميــة عــال بيــن الالجئيــن الســوريين ،وباإلمــكان العثــور
علــى أعــداد كبيــرة مــن المرشــحين المؤهليــن مــن خــال التســجيل عبــر اإلنترنــت أو حمــات
التوعيــة فــي مخيمــات الالجئيــن .وقــد ســجلت منظمــة ســبارك أكثــر مــن  5,000متقــدم منــذ
تمــوز /يوليــو لعــام .2015
بســبب الصدمــة ،والمجهــول وعــدم اإلســتقرار اللــذان يطبعــان حيــاة الالجئيــن ،فــإن معظــم
ـدرا كبيـ ً
الطــاب الالجئيــن لــن ينجحــوا إال إذا مــا تلقــوا قـ ً
ـرا مــن الدعــم .ويشــمل ذلــك الدعــم
المالــي واللوجســتي ،بمــا فــي ذلــك رواتــب تغطــي تكاليــف الســكن ،والنقــل ،والكتــب،
لتعويــض النقــص فــي الدخــل الــذي ســيخلقه إمتــاك أســر الالجئيــن لشــاب يــدرس بــدل أن
يعمــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يحتــاج الطــاب لتقديــم المشــورة ،ودروس اللغــة ،والتدريــب
علــى إســتخدام أجهــزة الكومبيوتــر وغيرهــا مــن مهــارات ،فضـ ً
ـا عــن فــرص للتواصــل فيمــا
بينهــم ومــع المجتمــع المحيــط.
تحتــاج البرامــج للتأكــد مــن “أن الطــاب لــن يذهبــوا إلــى الجامعــة فحســب ،بــل أن يحصلــوا
علــى هــذه الحزمــة الكاملــة مــن الدعــم ”،بحســب هنريــك هيلغنفيلــد ،مستشــارة المشــروع
ألحــد برامــج الحكومــة األلمانيــة التــي تقــدم منحـً
ـا دراســية للســوريين واألردنييــن المحروميــن
للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي الجامعــات األردنيــة .وباإلضافــة للمنــح الدراســية
ً
ً
ً
ً
ً
نفســيا،
ودعمــا
ودروســا خصوصيــة،
وظيفيــا،
إرشــادا
والرواتــب ،يقــدم البرنامــج للطــاب
وتدريبــا فــي مجــال القيــادة وإدارة الصــراع ،وفرصــة للتطــوع فــي المشــاريع اإلجتماعيــة.
قــال الجــزار ،مــن منظمــة “ ،LASeRيحتــاج الطــاب الســوريون لألمــل ،والكرامــة ،وأن يكــون
لديهــم ثقــة فــي المســتقبل .ألنهــم كالجئيــن ،يشــعرون كمــا لــو أنهــم مجــرد أرقــام”.
قــد يكــون تشــجيع الطــاب لدعــم بعضهــم البعــض مفيـ ً
ـدا .قــال أحمــد أبــو شــعر ،مــن فريــق
ُملهــم التطوعــي للطــاب الســوريين ،والــذي يقــدم متطوعــوه النصــح والمســاعدة لزمالئهم
الطــاب كجــزء مــن جهــود إنســانية أوســع نطاقـً
ـا“ ،إذا كان بإمكانــي تغييــر شــيء ولــو صغيــر
مــن حولــي ،أو مســاعدة شــخص مــا بطريقــة بســيطة – كنشــر روح العمــل التطوعــي – فإنني
سأشــعر بأنــه قــد كان لــي بعــض التأثيــر ”.وأضــاف أبــو شــعر “المتطــوع الجــيء هــو اآلخــر،
وتســاعده تجربتــه فــي فهــم ظــروف الطــاب الذيــن يســاعدهم”.
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 “يحتــاج الطــاب الســوريون لألمــل ،والكرامــة ،وأن يكــون لديهــم ثقة في المســتقبل.ألنهــم كالجئيــن ،يشــعرون كمــا لو أنهــم مجــرد أرقام”.
مصطفى الجزار ،من الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي ()LASeR

التعليم عبر اإلنترنت
تأمــل بعــض المنظمــات فــي أن يكــون التعليــم الرقمــي وســيلة لربــط أعــداد كبيــرة مــن الالجئين
بالفــرص التعليميــة .تســعى منظمــة كيــرون  ،Kironمنظمــة غيــر حكوميــة تتخــذ مــن ألمانيــا
مقـ ً
ـرا لهــا ،لتقديــم شــهادات فــي الهندســة ،وإدارة األعمــال ،واإلقتصــاد ،وعلــوم الكومبيوتــر،
مجــاالت ذات إهتمامــات تتعلــق بالتربيــة ،والعمــل اإلجتماعــي،
والعلــوم اإلجتماعيــة (فــي
ٍ
والتواصــل بيــن الثقافــات) إعتمـ ً
ـادا علــى مســاقات هائلــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت ( )MOOCمعترف
بهــا .وتتضمــن الخطــة أن يــدرس الطــاب عبــر اإلنترنــت لمــدة ســنتين ومــن ثــم اإلنتقــال للدراســة
فــي واحــدة مــن ال 24جامعــة الشــريكة مــع كيــرون .وقــد ســجلت كيــرون لحــد اآلن  1,250طالبــا
وطالبــة وتســعى لتســجيل أكثــر مــن  5,000آخريــن بحلــول نهايــة هــذا العــام.
تتــرأس باربــرا موسر-ميرســر برنامــج إنــزون  ،InZoneالبرنامــج التابــع لجامعــة جنيــف والــذي يعمــل
علــى تطويــر “أســاليب مبتكــرة للتواصــل متعدد اللغــات والتعليــم العالــي” في مناطــق األزمات
والصراعــات .وقــد صمــم برنامــج  InZoneالمرافــق ،والــدورات ،والشــهادات التــي يقدمهــا فــي

مخيمــات الالجئيــن .يســتفيد البرنامــج مــن إمكانيــة التعليــم عــن بعــد ،لكــن موسر-ميرســر تؤكــد
بــأن تلــك التكنولوجيــا ليســت ســوى جــزء مــن الحــل .حيث يكافــح الطــاب الالجئيــن الذين يدرســون
عبــر اإلنترنــت بســبب مشــكالت اإلتصــال بالشــبكة (ففــي كثيــر مــن األحيــان ،ال يمكنهــم تشــغيل
مقاطــع الفيديــو التــي تشــكل جــزء ال يتجــزأ مــن المــواد التعليميــة ،علــى ســبيل المثــال) ،كمــا
إنهــم يواجهــون صعوبــات خاصــة مــع أســاليب التعليــم غيــر المألوفــة بالنســبة لهــم ،والثقافــات
األكاديميــة ،واإلختبــارات التــي تضــم فــوارق لغويــة دقيقــة وصعبــة.
وجــدت التقييمــات والمســوحات التــي أجراهــا برنامــج  InZoneبــأن العامــل األكبــر في نجــاح الطالب
يتمثــل فــي وجــود تعليــم مباشــر لدعــم التعليــم عبــر اإلنترنــت .يوظــف  InZoneوســطاء مدربيــن

لتأطيــر موادهــم الرقميــة .قالــت موسر-ميرســر “إن التعليــم الرقمــي مــن دون دعــم علــى
أرض الواقــع أمــر غيــر مســؤول ”.يوفــر برنامــج  InZoneأماكــن للتعليــم واإلجتمــاع فــي مخيمــات

الالجئيــن ،وتســمح للطــاب باإلنخــراط فــي تصميــم المســاقات والمرافــق.

مــع ذلــك ،ففــي العالــم العربــي ،عــادة مــا تكــون الشــهادات عبــر اإلنترنــت غيــر معتــرف بهــا.
تــدرس وزارة التعليــم العالــي األردنيــة إمكانيــة اإلعتــراف ببعــض الشــهادات عبــر اإلنترنــت ،فــي
مجــاالت مثــل العلــوم اإلنســانية واإلدارة ،لكنهــا قالــت إنهــا تحتــاج لتطويــر معاييــر لإلعتمــاد
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وضبــط الجــودة خاصــة بذلــك .قــد تكــون أزمــة الالجئيــن نقطــة اإلنطــاق لتغييــر المفاهيــم حــول
التعليــم عبــر اإلنترنــت ،مــع بــدء وزارات التعليم لإلعتــراف بالقيمــة المحتملــة للتعليم عبــر اإلنترنت.

الهدف من الدراسة
أكــدت ماركوفيتــش مــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن  UNHCRعلــى أن المنحــة
ً
ـتثمارا ضخمـ ً
ـا فــي الفــرد .ونحــن بحاجــة للتأكــد مــن أن الجهــود التــي
الدراســية تمثــل “إسـ
نبذلهــا اآلن لــن تضيــع ســدى فــي غضــون عــام مــن الزمــن ”.كمــا إن متابعــة التعليــم تمثــل
ً
ً
ضخمــا بالنســبة لــكل طالــب الجــيء وأســرته ،والذيــن قــد تكــون لديهــم العديــد
إســتثمارا
ً
إلحاحــا.
مــن المشــاكل اليوميــة األكثــر

ومــن المســائل األخــرى المهمــة التــي أثارتهــا نقاشــات ورشــة العمــل مســألة الكيفيــة
التــي ســيطور مــن خاللهــا التعليــم الــذي يحصــل عليــه الطــاب حيــاة الشــباب الســوري.
قــال فــاروق بورنــي ،مديــر برنامــج الفاخــورة“ ،إن إرســالهم إلــى الجامعــات هــو الجــزء
الســهل مــن المهمــة ،لكــن مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك ،هــذا هــو الســؤال”.
إفتــرض بعــض المشــاركين فــي ورشــة العمــل بــأن مصالــح الطــاب الســوريين ،الذيــن قــد
يرغبــون فــي إتخــاذ وطــن فــي مــكان آخــر ،تتعــارض مــع مصالــح ســوريا علــى المــدى
يكمــن فــي تعليــم المهــارات
البعيــد .وأجــاب آخــرون بــأن دور المؤسســات التعليميــة ُ
األكاديميــة والمهنيــة وخلــق إمكانــات ،ال تملــي علــى النــاس أوطانهــم المســتقبلية .كمــا
قــال المشــاركون إنــه لــن يكــون هنــاك نهــج قــادر علــى تلبيــة جميــع اإلحتياجــات التعليميــة
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 “إن التعليم الرقمي من دون دعم على أرض الواقع أمر غير مسؤول”.باربرا موسر-ميرسر برنامج إنزون  ،InZoneالبرنامج التابع لجامعة جنيف

لالجئيــن الســوريين ،الذيــن يمتلكــون إهتمامــات ،وقــدرات ،وخطــط حيــاة مختلفــة.
لذلــك ،ســيكون مــن الضــروري تقديــم مجموعــة مرنــة مــن البرامــج المختلفــة ،المهنيــة
واألكاديميــة ،فــي مجموعــة متنوعــة مــن البيئــات ،والمســتويات ،واللغــات.
بشــكل عــام ،ال تصــدر البلــدان المجــاورة لســوريا تصاريــح عمــل للســوريين ،علــى الرغــم مــن
بــدء تركيــا لتطبيــق برنامــج تصاريــح عمــل أكثــر مرونــة منــذ كانــون الثانــي /ينايــر .ففــي
بلــدان الجــوار ،والتــي تعانــي أصــا مــن نســب بطالــة مرتفعــة بيــن صفــوف الشــباب ،غالبـ ً
ـا
مــا يُنظــر إلــى الالجئيــن بإعتبارهــم منافســين علــى الوظائــف حتــى إذا مــا كانــوا ،وفــي
الظــروف الراهنــة ،ســيأخذون فــي الغالــب المهــن المتدنيــة التــي ال يرغــب بهــا الســكان
المحليــون .كمــا ناقــش المشــاركون أهميــة أخــذ مشــاعر المجتمعــات المضيفــة بنظــر
اإلعتبــار (مــن خــال تقديــم بعــض المنــح الدراســية للطــاب المحلييــن مــن المحروميــن أيضـ ً
ـا،

علــى ســبيل المثــال) ،وأكــدوا علــى الســبل التــي يمكــن فيهــا لالجئيــن أن يشــكلوا مـ ً
ـوردا
ً
عبئــا عليهــا.
للبــاد بــدل أن يكونــوا
مــن الممكــن أن يتــم تشــجيع رجــال األعمــال الســوريين ،علــى ســبيل المثــال ،علــى فتــح
شــركات والبــدء بمشــاريع فــي البلــدان المضيفــة .قــال رامــي شــراق ،المديــر التنفيــذي
ً
أيضــا علــى
للمنتــدى اإلقتصــادي الســوري ،وهــو مركــز أبحــاث لرجــال األعمــال يعمــل
تقديــم دورات فــي مهــارات ريــادة األعمــال والمهــارات المهنيــة للشــباب الســوريين فــي
تركيــا وســوريا“ ،نحــن بحاجــة لحمــات فعالــة ،كتلــك التــي تقــوم بهــا الميليشــيات ،لجــذب
الشــباب لبرامــج التدريــب المهنــي ،والمســتمر ،وإدارة األعمــال”.
تأمــل منظمــة  ،LASeRوالتــي ســتقدم  420منحــة دراســية فــي عــام  ،2016فــي زيــادة نســب
توظيــف الخريجيــن مــن خــال تركيــز منحهــا الدراســية علــى الشــهادات ذات الصلــة بالتربيــة
والتعليــم ،حيــث تشــجع الطــاب علــى نيــل دبلــوم فــي التدريــس بعــد حصولهــم علــى
شــهادة البكالوريــوس ليتمكنــوا بذلــك مــن التدريــس فــي مخيمــات الالجئيــن.
وبدعــم مــن اإلتحــاد األوروبــي ،يخطــط األردن إلنشــاء خمســة “مناطــق إقتصاديــة خاصــة”
ٍ

جديــدة – ومجمعــات صناعيــة مــن شــأنها أن توفــر الحوافــز علــى ضرائــب األعمــال والرســوم
الجمركيــة .وســيتم تخصيــص أكثــر مــن ثلثــي الوظائــف فــي هــذه المناطــق للســوريين كمــا
تشــير التقاريــر .لكــن المشــروع ال يــزال فــي مراحــل التخطيــط وســيعتمد عــدد فــرص العمــل
– والتــي ســتكون وإلــى حــد كبيــر مخصصــة للعمالــة غيــر الماهــرة – علــى اإلســتثمار
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الخــاص ،ولهــذا الســبب يشــكك الكثيــرون فــي جــدوى هــذه الخطــة.

فرصة لنمو الجامعات في المنطقة
قــال رئيــس الجامعــة الهاشــمية فــي األردن للمشــاركين فــي ورشــة العمــل“ ،أنــا أنصحكــم
بإشــراك الجامعــات المحليــة فــي أنشــطتكم”.
ً
دورا رئيسـ ً
ـيا فــي معظــم برامــج المنــح الدراســية – ففــي
تلعــب الجامعــات المحليــة بالفعــل
حــرم جامعاتهــم يُتوقــع أن يــدرس الطــاب الســوريين – لكــن البعــض منهــا يقــول إنهــا مــن
الممكــن أن تكــون أكثــر إنخراطـ ً
ـا مــع البرامــج فــي مرحلــة التصميــم.
ً
ً
قويــا مــع الالجئيــن الســوريين،
إنخراطــا
إســتفادت جامعــة غــازي عنتــاب ،والتــي إمتلكــت
مــن عــدة عوامــل فــي خلــق برامجهــا .إذ تمتلــك الجامعــة صــات وثيقــة مــع ســوريا حتــى
فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب ،بمــا فــي ذلــك عالقــات مــع جامعــة حلــب .كمــا إن لديهــا درجــة
كبيــرة مــن اإلســتقاللية فــي صنــع القــرار ،وإنفتاحـ ً
ـا وقــدرة علــى العمــل مــع العديــد مــن
الشــركاء المحلييــن والدولييــن المختلفيــن.
فــي عــام  ،2015وقعــت منظمــة ســبارك إتفاقيــات مــع مجموعــة متنوعــة مــن مؤسســات
التعليــم العالــي ،والمنظمــات ،والســلطات الوطنيــة فــي المنطقــة بهــدف قبــول الطــاب.
وفــي لبنــان ،عرضــت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت خصمـ ً
ـا بمقــدار  35فــي المئــة علــى
مجموعــة محــددة مــن الــدورات القصيــرة التــي تعتمــد نظــام الســاعات ،مصممــة لتبليــة
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نحــن بحاجــة لحمــات فعالــة ،كتلــك التــي تقــوم بهــا الميليشــيات ،لجــذب الشــباب
لبرامــج التدريــب المهنــي ،والمســتمر ،وإدارة األعمــال.
رامي شراق ،المدير التنفيذي للمنتدى اإلقتصادي السوري

إحتياجــات الطــاب .وفــي مناطــق العــراق الخاضعــة لســيطرة حكومــة إقليــم كردســتان،
وافقــت وزارة التعليــم العالــي علــى إســتقبال  300طالــب وطالبــة فــي الجامعــات الحكومية.
وفــي تركيــا ،قبلــت جامعــة غــازي عنتــاب  123مــن طــاب منــح منظمــة ســبارك ،وقــد بــدأ
 98منهــم مؤخـ ً
ـرا برنامجـ ً
ـا يــدرس باللغــة العربيــة.
ً
نظــرا للــدور الــذي تلعبــه الجامعــات فــي مصــر ،والعــراق ،واألردن ،ولبنــان ،وتركيــا فــي
تعليــم اآلالف مــن الســوريين ،فــإن الجهــات المانحــة والجامعــات الغربيــة تــدرك ضــرورة
ً
ســبال لتعزيــز هــذه المؤسســات .وهــذا مــا يُمثــل،
أن تتضمــن البرامــج التعليميــة لالجئيــن
بحســب المشــاركين ،فرصــة لمزيــد مــن اإلتصــال والتعــاون مــع المجتمــع األكاديمــي
الدولــي وتجريــب تقنيــات ،ومــواد ،وطرائــق تدريــس جديــدة .قالــت ميريديــث وو ،مديــرة
برنامــج دعــم التعليــم العالــي فــي مؤسســة المجتمــع المفتــوح ،إن األزمــة الراهنــة قــد
تكــون بمثابــة “بارقــة أمــل” مــن خــال إســتلهام “إبتــكار مؤسســاتي هائــل” فــي مجــال

14

التعليــم العالــي.

دور لألكاديميين السوريين؟
لقــد فــر اآلالف مــن األكاديمييــن الســوريين مــن بالدهــم ،وهــم يواجهــون نفــس محنــة
ـا هدفـ ً
الالجئيــن اآلخريــن ،كمــا كانــوا أيضـ ً
ـا ،بوصفهــم مثقفيــن ،للمتطرفيــن ونظــام األســد
علــى حــد ســواء.
قالــت كيــت روبرتســون ،المستشــارة فــي مجلــس مســاعدة األكاديمييــن المعرضيــن للخطــر
( ،)CARAوالــذي يقــدم المســاعدة لألكاديمييــن فــي المنفــى“ ،لقــد صدمــت بالطريقــة
التــي تــم التغاظــي فيهــا عــن األكاديمييــن الســوريين بصفتهــم مــوارد ”.فــي كثيــر مــن
األحيــان ،تميــل الجهــات التــي توفــر التعليــم إلعتبــار مشــاركة األكاديمييــن الســوريين علــى
أنهــا “مضاعفــات” ،بحســب روبرتســون .لكنهــا تعتقــد بــأن هنالــك فوائــد كبيــرة علــى
المــدى الطويــل لتشــجيع هــذه المشــاركة.
يُمكــن إلشــراك األكاديمييــن الســوريين فــي تعليــم الطــاب مــن الالجئيــن الســوريين أن
ً
حاســما فــي جهــود التنميــة وإعــادة إعمــار قطــاع التعليــم العالــي فــي ســوريا
يكــون
فــي المســتقبل .العديــد مــن هــؤالء األكاديمييــن حريصــون علــى المســاهمة ،بحســب
عمــار اإلبراهيــم ،رئيــس إتحــاد األكاديمييــن الســوريين األحــرار .وعبــد الحافــظ ،مــن الجمعيــة
الســورية للبحــث العلمــي .قــال اإلبراهيــم إن األكاديمييــن الســوريين ،وعلــى الرغــم مــن
المخاطــر التــي غالبـ ً
ـا مــا يواجهونهــا“ ،يرغبــون فــي أن يكونــوا جــزء مــن الحــل األساســي
ألزمــة الالجئيــن”.
تضــم المنظمــة غيــر الحكوميــة التــي يرأســها عبــد الحافــظ ،التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام
 ،2013حوالــي  100أكاديمــي ســوري فــي المؤسســات المختلفــة حــول العالــم .وقــد حاولــت،
علــى الرغــم مــن محدوديــة المــوارد ،دعــم أبحاثهــا وقدرتهــا علــى النشــر ،فضـ ً
ـا عــن عقــد
ورشــات عمــل ،وتقديــم عــدد قليــل مــن المنــح الدراســية ،وترجمــة المــواد األكاديميــة إلــى
اللغــة العربيــة .قــال عبــد الحافــظ“ ،هدفنــا هــو المشــاركة فــي توفيــر التعليــم العالــي
لالجئيــن”.
يُعتبــر مشــروع جامعتــي مبــادرة جديــدة تــم إنشــاؤها مــن قبــل متطوعيــن يأملــون فــي
إســتخدام المنصــات اإللكترونيــة والشــركاء المحلييــن فــي المنطقــة لتوفيــر مســاقات باللغــة
العربيــة لالجئيــن الســوريين ليتــم إعتمادهــا مــن قبــل الجامعــات األوروبيــة .وســيتضمن
ً
ـتطالعا
المشــروع إشــراك األكاديمييــن الســوريين فــي جهــوده .وقــد أجــرى المشــروع إسـ
شــمل  900الجــئ ســوري حــول اإلحتياجــات والتحديــات التعليميــة الخاصــة بهــم.
دعــا مســؤولون مــن الحكومــة الســورية المؤقتــة ،المنظمــة المعتــرف بهــا كحكومــة بديلــة
لســوريا مــن قبــل بعــض الــدول ،لمزيــد مــن التواصــل مــع الجامعــات ،واألكاديمييــن ،والطــاب
داخــل األراضــي غيــر الخاضعــة لنظــام األســد أو تنظيــم الدولــة اإلســامية .حيــث ذكــر عمــاد
بــرق ،وزيــر التربيــة والتعليــم فــي الحكومــة المؤقتــة ،المشــاركين فــي ورشــة العمــل بــأن
هنــاك  150,000مــن الشــباب الســوريين داخــل البــاد ممــن إنقطعــت دراســتهم الجامعيــة.
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كمــا دعــا الدولــة المضيفــة لإلعتــراف بالشــهادات الجامعيــة “األكاديميــة” التــي تصدرهــا
الســلطات المؤقتــة (فوحدهمــا تركيــا وفرنســا اللتــان تقومــان بذلــك فــي الوقــت الحاضــر).
وقــد عبــر بــرق ومســؤولون حكوميــون آخــرون عــن تقديرهــم ألهــداف ورشــة العمــل
واإلحبــاط ألنــه ال يُمكــن القيــام بالمزيــد فــي الوقــت الراهــن بالنســبة ألولئــك الذيــن ال
يزالــون فــي ســوريا .هنالــك عــدد قليــل مــن المشــاريع الرائــدة المبتكــرة التــي تجــري
فــي الداخــل ،مثــل البرنامــج الممــول مــن اإلتحــاد األوروبــي والــذي يعمــل علــى تدريــب
الشــباب الســوريين فــي معاهــد زراعيــة ويســعى للمســاهمة فــي حــل مشــكلة إنعــدام
األمــن الغذائــي فــي البــاد التــي مزقتهــا الحــرب .لكــن إحتياجــات البنــى التحتيــة هائلــة،
حيــث فقــدت المناطــق الثائــرة “  95فــي المئــة مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي فيهــا،
علــى ســبيل المثــال ،األمــر الــذي دعــا وزيــر الصحــة وجيــه جمعــة للتحــدث عــن الحاجــة إليجــاد
إســتراتيجية شــاملة لتدريــب طواقــم طبيــة جديــدة ،بمــا فــي ذلــك إدارييــن ،والعمــل علــى
إعــادة دمــج الموجوديــن منهــم عنــد إنتهــاء الحــرب.

16

الخطوات التالية

البحث ،والمسوحات ،وتأييد القضية
ً
عــددا مــن الخطــوات للعمــل بهــا فــي المســتقبل
إقتــرح المشــاركون فــي ورشــة العمــل
القريــب .ويشــمل ذلــك تنســيق آليــة إختيــار المنــح الدراســية مــن خــال تشــارك طلبــات
تقديــم الطــاب بيــن المؤسســات المرموقــة ،وعقــد إجتمــاع متابعــة مصغــر للتركيــز علــى
التعليــم الممــزوج والتعليــم عبــر اإلنترنــت لالجئيــن ،وإنشــاء صفحــة (ربمــا علــى موقــع
الفنــار لإلعــام) تختــص بجمــع جميــع البحــوث ذات الصلــة والمتعلقــة بتقديــم التعليــم لالجئيــن
الســوريين (وغيرهــم) ورســم خرائــط إســتراتيجية للشــهادات الدراســية التــي يجــري تقديــم
المنــح الدراســية لهــا ،آخذيــن فــي نظــر اإلعتبــار إحتياجــات التوظيــف فــي ســوريا والــدول
المجــاورة لهــا .وبشــكل أعــم ،قــال المشــاركون إن وجــود مــورد يســرد نــوع وموقــع وحجــم
ً
مفيــدا.
مختلــف المشــاريع التــي توفــر التعليــم العالــي لالجئيــن الســوريين ســيكون
يحتــاج مقدمــو التعليــم لفهــم شــامل لألطــر القانونيــة والتنظيميــة فــي البلــدان المضيفــة
ً
فضــا عــن متطلبــات القبــول فــي
التــي تنظــم حــق الالجئيــن فــي التعليــم والعمــل،
الجامعــة واإلعتــراف بالشــهادات والمســاقات المقدمــة عبــر اإلنترنــت.
تخطــط منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) إلجــراء دراســة
حــول األطــر القانونيــة والسياســات التــي تنظــم تقديــم التعليــم العالــي لالجئيــن ،بحســب
عبــد المنعــم عثمــان ،المستشــار فــي المنظمــة .فخــال العــام الحالــي ،ســتقوم منظمــة
اليونســكو بمراجعــة النظــام األساســي الــذي يحكــم اإلعتــراف بالمؤهــات التعليميــة
لالجئيــن ومعادلتهــا.
كمــا تمــت اإلشــارة إلــى أن هــذه الفتــرة قــد تكــون الوقــت الصحيــح للســعي إلصــاح بعــض
مــن هــذه القوانيــن .وأعــرب العديــد مــن المشــاركين عــن إهتمامهــم فــي إنشــاء مجموعــة
دفــاع إقليميــة ،يُمكــن لهــا توليــد وعــرض البيانــات المتعلقــة باإلحتياجــات التعليميــة لالجئيــن
وتقــوم بممارســة الضغــط إلحــداث تغييــرات فــي سياســات التعليــم فــي البلــدان المضيفــة.
وقــال المشــاركون إن مثــل هــذه المجموعــة يجــب أن تشــمل األكاديمييــن الســوريين.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للطــاب الســوريين المســاهمة فــي تنفيــذ بعــض الدراســات
المســحية واألبحــاث .كمــا يمكــن لهــذه المجموعــة أن تعمــل علــى تصميــم مــا يمكــن أو
يتوجــب للتعليــم العالــي فــي ســوريا أن يبــدو عليــه فــي المســتقبل.
كمــا كان هنالــك إتفــاق عــام حــول الفائــدة المرجــوة مــن متابعــة الطــاب الذين سيســتفيدون
مــن البرامــج فــي الســنوات المقبلــة ،بهــدف تقييــم نتائجهــا ،حيــث أن الســؤال األكثــر
أهميــة الــذي تجــب اإلجابــة عنــه ،بحســب موسر-ميرســر مــن منظمــة  ،InZoneهــو “مــا هــي
العوامــل التــي ســتمكن الطــاب الســوريين مــن النجــاح فــي تعليمهــم العالــي؟”
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قامت أورسوال ليندسي ،مراسلة الفنار لإلعالم المقيمة في المغرب ،بكتابة
التقرير .الصور على الغالف من وكالة االسوشيتد برس والصور داخل التقرير من
تصوير باتو تيزياكزول.
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