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فرص التعليم العالي المتاحة أمام الالجئين والنازحين السوريين والعراقيين :دراسة مقارنة
د.فكرت عادل ترزي ،مؤسس كلية التقنية في كركوك – العراق
واألستاذة :جياليلي فلة  -جامعة الجزائر3

المستخلص:

تأثر السكان ادلدنيون بشكل ىائل باحلروب والويالت اليت مر هبا البلدان ادلتجاوران سوريا والعراق.
ففي العراق  ,وبعد ويالت الغزو األمريكي سنة  , 3002جاءت ويالت احلرب االىلية الطائفية سنة
 3002-3002وصوال إىل احتالل مساحات شاسعة تقدر بثلث البالد سنة . 3002
أما يف سوريا ,فان ما بدأ كثورة سلمية سنة  3000مطالبة باحلقوق والعدالة  ,حتولت إىل حرب أىلية
دولية قاتلة ومدمرة.
كل ىذا العنف والدمار أدى إىل نزوح وجلوء ماليُت السكان ادلدنيُت يف كال البلدين فيما يعترب اكرب موجة
نزوح منذ ا حلرب العادلية الثانية .وفيما كان النزوح يف العراق اغلبو داخلي إىل مناطق ومدن أخرى أمنة
نسبيا ,فأن اللجوء واذلجرة يف سوريا كان اغلبو إىل األقطار اجملاورة مثل تركيا ولبنان واألردن والعراق.
باإلضافة إىل موجة اللجوء واذلجرة اجلماعية إىل أوروبا يف األشهر ادلاضي ة.
وبينما كان اندفاع اجملتمع الدويل لتأمُت االحتياجات األساسية للنازحُت من مأوى ومأكل وسليمات
وصرف صحي ,فأن التعليم عامة والتعليم العايل خاصة كان يف أخراألولويات واالىتمامات.
تسلط ىذه الدراسة الضوء على التجربة العراقية الناجحة يف استنباط أساليب جديدة دلواجهة متطلبات
التعليم العايل لالجئُت والنازحُت مثل "العبور" و"االستضافة" و"ادلواقع البديلة" وبيان مدى االستفادة منها
وإمكانية تطبيقها على الالجئُت السوريُت يف ضوء الفرص احملدودة جدا ادلتوفرة ذلم واليت ال تتجاوز الفرص
القليلة ادلقدمة ذلم من دول اجلوار ادلضيفة واجلهود احملدودة دلنظمات األمم ادلتحدة واجملتمع ادلدين وبعض
الدول الغربية.
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مقدمة:

يشكل تعليم الالجئُت و النازحُت يف مناطق النزاع اكرب التحديات اليت تواجو اجملتمع الدويل ,على افًتاض

أن تامُت التعليم ادلنصف و اجليد للجميع دون أي دتييز يقوم على اجلنس أو العرق أو اإلعاقة أو اللغة أو
زلل اإلقامة ىو األرضية ادلناسبة لتحقيق رلتمعات مسادلة  ,عادلة و جامعة ,فهو بذلك حق إنساين تكفلو
1
القوانُت و ادلواثيق الدولية وأحد األىداف اإلظلائية لأللفية اجلديدة اليت تسعى اجملموعة الدولية لتحقيقو
ومل يكن التعليم العايل بسوريا مبنأى عن تداعيات الفوضى األمنية ,فقد اضطرت بعض اجلامعات لتوقيف
التعليم كجامعة حلب و جامعة الفرات نتيجة لعمليات القصف اليت أدت إىل اهنيار عديد ادلنشآت و
تلف بعض ادلخابر البحثية و التجهيزات األمر الذي دفع باجلامعات إىل نقل الدوام إىل جامعات أخرى أو
مقرات مؤقتة ,ومل يكن حال الطلبة و ىيئات التدريس بأفضل حال فقد تعرض البعض منهم للقتل أو
اخلطف أو الفصل خاصة يف ادلناطق اليت شهدت معارك عنيفة كحلب و محص و إدلب ودير الزور و
2
الرقة جعل من سورية ختسر جيل كامل من شباهنا العاطلُت عن الدراسة .
وأمام التأثَت الًتاكمي لتبعات األزمة السورية اليت توشك أن تدخل عامها السادس يواصل أكثر من 4
مليون الجئ حتركاهتم ضلو دول اجلوار اإلقليمي كلبنان واألردن3باحثُت عن فرص جديدة للحياة  ,للعمل
وكذلك التعليم كهدف ال يقل أعلية .
وعليو ستبحث ىذه الورقة يف ىذا السياق  ,و ادلتمثل يف دراسة مقارنة لفرص التعليم العايل ادلتاحة
للنازحُت والالجئُت السوريُت و العراقيُت  ,والًتكيز على األجندة التعليمية ادلقًتحة من طرف كل من لبنان
واألردن ومدى استجابتها دلتطلبات الالجئُت يف ظل حتديات نقص التمويل  ,اختالف ادلناىج التعليمية
وتصاعد التوترات اجملتمعية يف بعض الدول ,وزلاولة االستفادة من التطبيقات الناجحة اليت طبقت يف
العراق واليت ساعلت يف إنقاذ مستقبل مئات اآلالف من الطلبة النازحُت والالجئُت.

1

UNESCO : Concept note on the post -2015 education agenda , document submitted by
UNISCO to the 37th session of the General conference , p 6 .
تقرير حول التعليم العايل ابرز ضحايا األزمة السورية ,معهد ليفننت للدراسات  ,أوت  2015على  http://levantri.comاليوم 32 -02-3002
2ادلوقع
 3الفقر و اليأس و التعليم من أسباب حترك الالجئُت السوريُت من الدول اجملاورة إىل أوروبا  ,أريانرميَتي  ,ادلفوضية السامية لشؤون

الالجئُت على ادلوقع , http://www.unhcr-arabic.org/560b8c356.html:اليوم . 03-04-2016
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وذلك وفق اخلطة التالية:
احملور األول  :دراسة يف طبيعة اللجوء و النزوح لكل من العراقيُت والسوريُت
احملور الثاين  :فرص التعليم ادلتاحة للنازحُت السوريُت و العراقيُت
احملور الثالث  :األجندة التعليمية اإلقليمية دلساعدة الطالب السوريُت
المحور األول  :دراسة في طبيعة النزوح واللجوء لكل من العراقيين و السوريين
أوال :طبيعة النزوح و اللجوء بالنسبة للعراقيين

بدأت موجات النزوح واللجوء من العراق منذ الثمانينات يف القرن ادلاضي ,وكان اغلبو من الشباب ادلمتنع
عن القتال يف احلرب العراقية اإليرانية ومن األكراد العراقيُت ادلتأثرين بالعمليات العسكرية يف مشال العراق .وقد
كان عددىم زلدود ال يتجاوز بضعة أالف توجو معظمهم إىل أوروباوأمَتكا واسًتاليا.
وقد بدأت موجات النزوح الكبَتة مع بدء احلرب األمَتكية على العراق سنة  3002وما أعقبو من حرب
أىلية طائفية سنة  3002-3002وكما يلي:
 حوايل مليون عراقي من الطبقة ادلتوسطة نزحوا إىل سوريا . حوايل نصف مليون عراقي من الطبقة ادليسورة ومن بغداد حتديدا نزحوا إىل األردن. حوايل نصف مليون من األكراد والًتكمان الذين فضلوا النزوح إىل تركيا.وقد كانت عمليات النزوح ىذه مربرلة وعلى الصعيد الفردي وبشكل مدروس ,حيث كان الالجئ غلمع
أموالو ويستكمل أوراقو ووثائقو (وألطفالو أيضا) مث يسافر عن طريق الرب غالبا أو اجلو أحيانا.
وحصلت اكرب موجو من اللجوء والنزوح اجلماعي يف تاريخ العراق يف حزيران  3002وما تالىا نتيجة
سقوط  2زلافظات عراقية ىي نينوى وصالح الدين واألنبار بالكامل حتت سيطرة ما يدعى بتنظيم الدولة
اإلسالمية ,باإلضافة إىل أجزاء من زلافظات كركوك واربيل ودياىل والكوت حيث نزح وجلأ ادلاليُت من
العراقيُت وبشكل مجاعي إىل مناطق أخرى أمنة نسبيا داخل العراق أوإىل دول اجلوار مثل تركيا واألردن
باإلضافة إىل إقليم كوردستان العراق .ومل تكن ىذه العملية سلسة وسهلة وإظلا كانت يف شبو فوضى شاملة
ومع كثَت من األمل وادلعاناة وقد فقد ىؤالء النازحون كل أمالكهم ويف كثَت من األحيان أوراقهم الثبوتية .
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تقدر ادلفوضية السامية لشؤون الالجئُت التابعة لألمم ادلتحدة4عدد الالجئُت العراقيُت مبقدار
 2245440الجئ منهم  222000الجئ يف دول اجلوار و  2223023الجئ داخلي يف مناطق
أخرى داخل العراق ولكن لنا حتفظات كثَتة على ىذه األرقام فهي دتثل الالجئُت والنازحُت العراقيُت
ادلسجلُت فقط يف سجالت األمم ادلتحدة  ,وىي بعيدة جدا عن الواقع ,على سبيل ادلثال يذكر نفس
تقرير ادلفوضية عدد الالجئُت العراقيُت يف األردن حسب تقديرات السلطات األردنية وحوايل 200000
الجئ بينما مت ادرج منهم يف التقرير فقط  23400الجئ مسجل فقط .وبشكل عام ميكن تقدير عدد
الالجئُت العراقيُت يف دول اجلوار كما يلي:
5
 تركيا  400000الجئ األردن  200000الجئ لبنان حوايل  50000الجئ6
 سوريا  32500الجئوبشكل عام فأن الالجئُت يف األردن ولبنان ىم من الطبقات ادليسورة الذين استطاعوا توفَت فرص التعليم
العايل ألبنائهم بإمكاناهتم الذاتية وىم خارج نطاق وحثنا ىذا.
ثانيا  :طبيعة النزوح واللجوء بالنسبة للسوريين
منذ بدء الصراع يف سوريا قبل مخس سنوات ,استشهد ما يزيد عن  250000سوري ,ونزح
 4270000ألجيء سوري إىل دول اجلوار ,باإلضافة إىل نزوح أكثر من  4500000سوري داخل
7

سوريا يف آماكن زلاصرة يصعب الوصول إليها
شلا سبق دتيز الالجئُت والنازحُت العراقيُت عن أقراهنم السوريُت يف:
أوال :طبيعة النزوح:
كانت طبيع ة النزوح واللجوء للعراقيُت يف معظمها نزوح وهتجَت داخلي ,وقد صاحبت ىذه العملية الكثَت
من اآلالم واحلزن وادلشقة لكون ادلناطق األخرى اآلمنة نسبيا كانت ال تقبلهم وال تسمح ذلم بالدخول إال
بوجود كفيل أو قريب من أىل ادلنطقة وبعد التأكد من أوراقهم الثبوتية ,وقد صاحب ىذا الكثَت من
UNHCR ,Country Operations Profile-Iraq, UNHCR, June 2015,p3 .

4

5طالب العراق يف تركيا وخيارات التعليم ,طو العاين ,صحيفة تركيا بوست 7,نوفمرب , 2015ص 4
6
UNHCR ,Country Operations Profile-Iraq,op, cit, p4.
7
The Importance of Higher Education for Syrian Refugees, Jessica Magaziner , World Education
Services, ,December 7, 2015,p22.
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حاالت االعتداء اجلسدي واخلطف والقتل أحيانا ,ولكن يف النتيجة فأن قرابة أربعة ماليُت نازح والجئ
عراقي
قد وجدوا ملجأ ومأوى يف مناطق أمنة نسبيا تتوفر فيها مقومات العيش .
ثانيا :طبيعة نظام الحكم في العراق:

إن طبيعة نظام احلكم يف العراق القائم على التوافق واحملاصصة والذي يتيح جلميع ادلكونات األساسية
للشعب العراقي من شيعة وسنة وكرد ,دتثيال قويا جدا يف احلكومة ,باإلضافة إىل دتثيل رمزي ثانوي لبعض

األقليات مثل الًتكمان وادلسيحيُت ,قد أدى إىل وجود مدافعُت أقوياء عن حقوق ادلهجرين والالجئُت
العراقيُت وا لذين اغلبهم من ادلكون السٍت يف اجملتمع العراقي ,وقد أدى ىذا إىل تسريع إجراءات منحهم
التعويضات آو الرواتب آو ادلساعدات.
المحور ثاني :فرص التعليم العالي المتاحة للنازحين والالجئين السوريين و العراقيين
أوال  :فرص التعليم العالي المتاحة للنازحين والالجئين السوريين

يقدر ادلعهد الدويل للتعليم ,عدد النازحُت السوريُت يف سن التعليم اجلامعي ( 22-18سنة) وحوايل

 450000شخص منهم  100000مؤىلُت دتاما لاللتحاق باجلامعات.
ولكن القليل جدا منهم سنحت لو الفرصة لاللتحاق بأحدى اجلامعات السورية خاصة مع ادلوقف العدائي
للحكومة ا لسورية و خلفض من مستوى ادليزانية ادلخصصة للتعليم العايل و كذلك لتعرض بعض اجلامعات
للقصف دون ان ننسى إجراءات الفصل اخلاصة بالطلبة ذوي االجتاىات السياسية ادلخالفة للنظام  ,شلا
يثَت اخلوف من فقدان جيل كامل من الشباب دلستقبلهم األكادميي ومبا يلقي بضاللو على مستقبل البلد.
ونستطيع أن نركز أعلية وحيوية التعليم العايل للنازحُت السوريُت فيما يلي:8
أوال  :التعليم العايل ميثل األساس لتوفَت الكوادر ادلؤىلة القادرة على إعادة بناء البلد وبنيتو األساسية.
ثانيا  :يساىم يف إعادة بناء ىياكل احلكم والدولة وكادرىا الوظيفي.
ثا لثا  :التعليم العايل يوفر محاية للشباب والشابات من تداعيات النزاع ادلسلح واالطلراط يف التنظيمات
ادلسلحة.
ورغم مجيع ما ذكر أعاله فأن االستجابة الدولية دلتطلبات التعليم العايل للنازحُت والالجئُت بعيدة جدا عن
حجم ادلشكلة وتداعياهتا ,ويأيت االىتمام هبا يف أخر األولويات  ,بعد توفَت ادلأوى وادللبس واإلطعام
وادلخيمات والصرف الصحي وغَتىا من االحتياجات األساسية اآلنية.
The Importance of Higher Education for Syrian Refugees, op,cit,p25.

8
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ثانيا :فرص التعليم العالي المتاحة للنازحين العراقيين

مع سقوط زلافظات نينوى وصالح الدين واألنبار يف قبضة ما يدعى بتنظيم الدولة ,سقطت معها سبعة

جامع ات عراقية وىي جامعات ادلوصل ونينوى واحلمدانية وتلعفر وتكريت واألنبار والفلوجة ,مبا تضم من
 42كلية ومعهد ,وتشرد ونزح الغالبية العظمى من أساتذهتا وطلبتها.
ويًتاوح عدد الطلبة اجلامعيُت ادلهجرين بُت  002000طالب  ,9بينما يبلغ العدد الكلي للنازحُت يف
عمر الدراسة بُت أعمار  02-2سنة ما يقدر بعدد  440000الجئ(.)4
وبعد فًتة من الفوضى وامتصاص الصدمة امتدت دلدة أربعةأشهر ,كانت خالذلا توصيات احلكومة العراقية
للطلبة والتدريسيُت النازحُت ىو االلتحاق بأقرب جامعة يف ادلناطق اآلمنة وتسجيل أمسائهم فيها ال ثبات
حالتهم .
ويف ىذا اإلطار عملت الدولة العراقية على :
أوال :استكمال االمتحانات النهائية للعام الدراسي  3002-3002واليت مل تستكمل يف احملافظات
الساقطة ضمن إجراء مسي ( االمتحانات التكميلية) ,10وتقوم اجلامعات األصلية شلثلة بكوادرىا بتوفَت
األسئلة والتصحيح ويف حالة تعذر ذلك تقوم بو اجلامعات ادلستفيضة.
ثانيا :احتساب سنة عدم رسوب لجميع الطلبة للسنة الدراسية  ،3102-3102وتأجيل دراسة
الذين لم يتمكنوا من أداء االمتحانات لصعوبة الخروج من محافظاتهم. 11

ثالثا :استضافة طلبة الدراسات األولية والعليا من ىذه الجامعات أو نقلهم إلى جامعات المناطق

اآلمنة( ،)7()2وقد تم تطبيق ىذه الفقرة قبل فتح المواقع البديلة للجامعات الساقطة.

رابعا :تنظيم قبول منفصل للطلبة الذين انهوا الدراسة اإلعداديةوأصبحوا مؤىلين للدراسة الجامعية
بحيث يقبل الطالب في جامعتو الساقطة مع منحو الحق في التأجيل أو النقل أو االستضافة إلى
جامعات المناطق اآلمنة12وقد بلغ عددالطلبة المقبولين ضمن ىذه الفقرة  03727طالبا وطالبة

-9وزارة التعليم العايل تتخذ إجراءات دلعاجلة أوضاع الطلبة النازحُت إلكمال مسَتهتم الدراسية ,د.كاظم عمران موسى,موقع وزارة التعليم العايل على
ادلوقع  ,http://aliraqia.edu.iq/main/view/635يوم /http://www.mohesr.gov.iq.92015/2/25
األمر الوزاري حول االمتحان التكميلي ,كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق  2372يف على ادلوقع يوم
2015/4/13http://www.mohesr.gov.iq/.10
11
-00معاجلة حاالت الطلبة الدارسُت يف احملافظات اليت تشهد عمليات عسكرية ,كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على يف . 2014/9/4
ادلوقع http://www.mohesr.gov.iq/
12

ادلكان نفسو.
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موزعين بواقع  3222طالبا وطالبة في محافظة نينوى ،و 5126طالبا وطالبة في محافظة صالح
الدين ،و 2252طالبا وطالبة في محافظة االنبار

خامسا :إنشاء مواقع بديلة لهذه الجامعات في المناطق اآلمنة على النحو األتي13إذ تم إنشاء مواقع
رئاسة جامعات الموصل ونينوى والحمدانية في جامعتي كركوك ودىوك ،وإنشاء موقع بديل لجامعة
تلعفر في جامعة الكوفة ،وكذلك إنشاء مواقع بديلة لجامعة تكريت في جامعة كركوك ،فضال عن
إنشاء مواقع بديلة لجامعتي االنبار والفلوجة في كليتي الزراعة والطب البيطري التابعتين لجامعة
بغداد ،وإنشاءأقسام وكليات رديفة لجامعات الموصل ونينوى
وتلعفر والحمدانية واالنبار وتكريت في الجامعات المستضيفة من خالل اإلفادة من الموارد المادية
والبشرية على أن تقوم بتوفير المستلزمات الضرورية من ميزانيتها الخاصة ،لتحقيق الهدف المنشود
من الدوام الرديف
كما أن اإلجراءات تضمنت تكليف التدريسيين من جامعات المناطق الساخنة بالمهام
التدريسية مع إمكانية تعويض النقص من الجامعة المستضيفة على أن تتحمل جامعات المناطق
الساخنة أجور المحاضرات اإلضافية ،وتوفير األقسام الداخلية للطلبة والتدريسيين بالتنسيق مع
الجامعات المستضيفة مع إمكانية تأجير بنايات خاصة لذلك ،وتكون اإلفادة من القاعات
والمختبرات المتوفرة ضمن ساعات الدوام الصباحي والمسائي كما أن المباني غير المشغولة في
الجامعات المستضيفة ستستغل بعد تأىيلها وتزويدىا بالمستلزمات الالزمة الضرورية مع إمكانية بناء
قاعات وأبنية جاىزة من قبل جامعات المناطق الساقطة.
سادسا :معالجة حاالت الطلبة الخريجين وكيفية احتساب معدالتهم وطلبة الدراسات العليا سواء
الذين ىم في مرحلة البحث أو ضمن مرحلة الكورسات.

سابعا :منح وثائق التأييد للطلبة أو التخرج سواء عند طلبها من قبل الطالب أو احد أقرباءه من الدرجة
األوىل أو طلبها من قبل اجلامعات األجنبية ادلستضيفة ,وباللغات العربية واالنكليزية ,مع إمكانية تصديقها
من وزارة اخلارجية العراقية عرب ادلعتمد الرمسي للجامعة ,وقد استفاد من ىذا االجراء االف الطلبة العراقيُت
ادلهجرين يف دول ادلهجر وخاصة الدول الغربية ,وساىم بشكل فاعل يف دتكينهم من اكمال دراساهتم

13

وزارة التعليم العايل تتخذ إجراءات دلعاجلة أوضاع الطلبة النازحُت إلكمال مسَتهتم الدراسية ,مرجع سابق .
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اجلامعية االولية والعليا ,وميكن مالحظة ذلك بوضوح يف ادلكون الكردي يف اجملتمع العراقي ,كونو السباق
اىل اذلجرة ضلو الغرب منذ السبعينات من القرن ادلاضي.
ومن اجلدير بالذكر ,ان ىذا االجراء مل يأيت ضمن توجو احلكومة العراقية دلعاجلة حاالت النزوح واذلجرة ,
واظلا جاء ضمن اجواء االنفراج واحلرية اليت اعقبت اسقاط النظام السابق الشمويل ادلركزي ,سنة ,2003
والذي كان ػلجب أي نوع من أنواع الوثائق والتأييدات إال عند التعيُت ادلركزي يف دوائر الدولة.
المحور الثالث :األجندة التعليمية اإلقليمية لمساعدة الطالب السوريين

أطلق اجملتمع اإلنساين نداء موحدللتعامل مع أزمة الالجئُت السوريُت من خالل اسًتاتيجية إقليمية تدعى
3RPاخلطةاالقليمية لالجئُت و التأقلم
هتدف ل توفَت احلماية الدولية دلشاكل الالجئُت و التعامل معها بطريقة شاملة حسب ما تؤكد عليو اتفاقية
جنيف  1951و تقع ىذه ادلسؤولية على عاتق رلموعة من الفواعل :كالدول ادلستضيفة و الدول ادلاضلة
وادلستثمرة يف رلال محاية الالجئُت  ,وكاالت األمم ادلتحدة  ,ادلنظمات احلقوقية ,منظمات اجملتمع ادلدين و
اجلمعيات الوطنية.
ومل مينع تركيزىا على حتقيق احلاجات اإلنسانية الطارئة كتوفَت الغذاء و التجهيزات الصحية و التعليم
األساسي لألطفال من االىتمام بفئة يعلق عليها الكثَت من األمل يف إعادة بناء سورية ادلستقبلية أال وىي
فئة الطالب اجلامعيُت وعليو سنركز يف ىذا القسم من الدراسة على االسًتاتيجيات ادلعتمدة لتمكُت
14
الطالب السوريون من احلصول علىفرص للتعليم يف اجلامعات اللبنانية ,األردنية والًتكية
فبالنسبة للبنان لطادلا شكلت مفردة "الالجئُت" ىاجساً أمنياً للقادة و للمجتمع اللبناين دلا حتملو من
معاين ودالالت األزمة اإلنسانية و لكن أيضا دلا تذكرنا بو من تاريخ انشقاقات وسط األطياف السياسية
و اجملتمعية حول مسالة التوطُت
وعلى الرغم من األزمة السياسية ,الضغوط االقتصادية و التوترات اجملتمعية ,يستضيف لبنان حسب
إحصائيات ادلفوضية السامية لشؤون الالجئُت لسنة  2015حوايل  171727753الجئ سوري شلثلُت
بذلك حوايل  25بادلئة من الشعب اللبناين يتوزع غالبيتهم بطريقة عشوائية يف ادلناطق الشمالية (ادلناطق
احلدودية كطرابلس و عكار) وأقل تواجدا يف ادلناطق ذات الغالبية الشيعية بسبب السياسات العنصرية
REGIONAL STRATEGIC OVERVIEW ,3RP regional refugee and resilience plan : -2017
2016, p7 on : http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2015/12/3RP-RegionalOverview-2016-2017.pdf
14
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الطائفية اليت ترتكب يف حقهم متخذين من ادلستوطنات غَت الشرعية مأوى ذلم يف ظل غياب سليمات
تأويهم
وأمام ىذا الوضع ال تزال جهود الفواعل ادلنوطة وحماية الالجئُت متواصلة لتوفَت حد ادين من فرص التعليم
خاصة مع ارتفاع مستويات االكتظاظ يف اجلامعات و ادلعاىد ويف ىذا اإلطار :
اعتمدت وزارة الًتبية والتعليم العايل اللبنانية برنامج قائم على أسلوب الدوام على فًتتُت من اجل
استيعاب الطلبة اجلامعيُت ,حيث يدرس الطلبة احملليون يف الفًتة الصباحية بينما يدرس الطالب السوريون
من الالجئُت يف نفس الصفوف الدراسية يف الفًتات ادلسائية  ,ومع ذلك اليزال الطلبة السوريون يواجهون
حتديات أخرى كعدم وجود أو اكتمال الوثائق و ادلستندات الالزمة يف ظل رفض السفارات السورية
واجلامعات األصلية تزويدىم هبا باإلضافة إىل إنعدام التوافق بُت ادلناىج التعليمية الوطنية و افتقار
مهارات التحدث باللغة الفرنسية أو االصلليزية.
من بُت احلواجز األخرى اليت جتعل الطالب السوريُت غَت قادرين على ارتياد كثَت من مؤسسات
التعليم ىي دفع رسوم التعليم اليت تعادل  200دوالر أمريكي سنويا ويف ىذا اإلطار دعت احلكومة
اللبنانية اجملتمع الدويل إىل مضاعفة االستثمار الدويل يف رلال التعليم العايل يف البلدان ادلضيفة 15ومت يف
ىذا الصددرلموعة من ادلبادرة أعلها:
األكادميية و اليت تقوم احلكومة األدلانية بتمويلها منذ  1992و اخلاصة  DAFIإطالق مبادرة ألربت
أنشطاين
بدعم التعليم العايل لالجئُت ادلستحقُت يف الكليات و اجلامعات و ادلعاىد التقنية يف البلدان اليت
تستضيفهم
وحىت الراغبُت يف العودة إىل أوطاهنم16ويف سنة  2014استفاد حوايل  150طالب سوري من منحة
دراسية يف اجلامعات اللبنانية و األردنية دلدة أربع سنوات .
إىل جانب ذلك ساعلت مؤسسة سعيد للتنمية الكائن مقرىا بربيطانيا مبنحة تفوق قيمتها  1,8مليون
دوالر أمريكي وحسب اندريكا ثواين شلثلة ادلفوضية " :إن االستثمار يف تعليم الالجئُت الشباب ىو
Les ONG au secours des révolutions arabes :face a la défaillance des états , Jean- Pierre Estival ,
éditionl’Harmattan,’2014 p112.
15

ادلفوضيةالسامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت ,طالبة سورية يف سليم الزعًتي حتصل على منحة دراسية رغم ادلصاعب على ادلوقع Bölüm 1.01
:UNHCR
http://www.unhcr-arabic.org

16

Route Educational and Social Science Journal 1043
Volume 4(1), February 2017

االستثمار يف مستقبلهم ,فالتعليم يعطي حلياة الشباب معٌت ...فالالجئون ادلتعلمون يستطيعون أن يقودوا
17
عملية إعادة بناء دولتهم من خالل تطوير ادلهارات الالزمة لذلك "
كما استخدمت اإلنًتنت من أجل مساعدة الالجئُت يف مواصلة التعليم العايل .حيث مول االحتاد
األورويب دورة تعليمية إلكًتونية مدهتا  3سنوات إلعداد  3100الجئ سوري يف األردن ولبنان للجامعة.
ضت جامعة الشعب األمريكية غَت اذلادفة للربح تعليماً جامعياً إلكًتونياً يدعمو مدرسون سلتصون
وعَر َ
َ
18
لعشرة آالف الجئ سوري.
وعلى الرغم من أن احلكومة اللبنانية تطبّق اآلن نظام النوبتُت يف ادلدارس (قبل الظهر وبعده) ,إال أن ىذا
ٍ
اليقل عن نصف عدد الطالب السوريُت من ىذا احلق األساسي,
اإلجراء غَت كاف وسيستمر حرمان ما ّ
وسيبقون خارج نظم التعليم الرمسية .وبعد مخس سنوات من الصراع ,تبدوالنتائج ىزيلة وغَت كافية
الستيعاب ادلشكلة خاصة يف ضوء ضعف التمويل الدويل بشكل عام ومن دول اخلليج بشكل خاص
وادلنظمات الدولية.
بالنسبة لألردن مل ينج ىو األخر من سللفات عدم االستقرار اإلقليمي فقد تسبب االهنيار األمٍت يف سورية
بطوفان من الالجئُت قدر عددىم وحوايل  6297128الجئ سوري حسب التقرير الصادر عن ادلفوضية

السامية لشؤون الالجئُت
الصادر سنة  , 2015ووحسب التقرير ادلعنون باخلطة اإلقليميةلالجئُت و التأقلم لسنة  2014فانو أكثر
من  80بادلئة يعشون خارج سليمات اللجوء و يعد سليم الزعًتي اكرب سليم جلوء يف الوطن العريب و ثاين
سليم على مستوى العامل حيث يضم حوايل  81.405الجئ سوري.19
وفيما يتعلق برفع فرص التعليم العايل للشباب السوري أبدت احلكومة األردنية نيتها يف محاية الالجئُت
السوريُت ,حيث سعت إىل دمج الطالب يف اجلامعات األردنية و يف ىذا اإلطار دعت جامعة أل البيت
إىل قبول عدد من الطلبات من الشباب و الشابات من الالجئُت السورين خاصة ادلتقدمُت منهم إلكمال
ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت ,شاب افغاين يرى يف التعليم فرصة إلحداث الفارق  ,على ادلوقع
http://www.unhcr-arabic.17
EducationInnovation & Technology ,Gordon Brown , project-syndicate on :

18

Read more athttps://www.project-syndicate.org/commentary/syria-refugees-online-schoolingby-gordon-brown-2016-02/arabic#GkDqR6tlHQYsLFP3.99Sunday, February 28, 2016
19
Education provision for syrian refugees in Jordan ,Lebanon and Turkey ,Alice Becte , policy
repport ,july 2015 ,p5.
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دراساهتم األولية بكالوريوس  ,20باإلضافة إىل ادلبادرة ادلقدمة من طرف دول االحتاد األورويب و ادلوسومة ب
" جامعيت " واليت تسعى دلعاجلة فجوة ادلعلومات حول الطلبة و التخصصات ادلتبعة و ادلرغوبة من خالل
موقع الكًتوين ,وحسب القائمُت على ادلبادرة دتكنت من توفَت قاعدة بيانات تسهل إغلاد فرص تعليم
زلتملة للطلبة الالجئُت ويف نفس اإلطار و بالتعاون مع اجلامعة األدلانية مت اقًتاح مبادرة جتمع اجلامعة
األدلانية مع جامعات الَتموك والذي edu-syriaوالقدس لتقدمي منح دراسية من خالل ادلشاركة يف برنامج
التعليم
سيقبل فيو حوايل  400طلب يف ىذه السنة و ستوسع ادلبادرة إىل قبول  1000طلب السنة ادلقبلة ودعا
القائمون إىل جعل التعليم العايل لالجئُت السوريُت أولوية يف أجندات اجملتمع الدويل .
شلا سبق وعلى الرغم من الربامج وادلساعدات ادلمنوحة من طرف بعض الدول وادلنظمات ال يزال الطالب
السوريُت يواجهون حتديات التعلم نتيجة لنقص واكتظاظ ادلرافق اجلامعية واختالف ادلناىج التعليمية خاصة
مع الصعوبات ادلرتبطة باحلصول على الوثائق ادلطلوبة وال يزال األردن ىو األخر يوجو نداءات إنسانية
21
للحصول على مساعدات إضافية ومستدامة ألزمة الالجئُت فاقدا الثقة يف دعم اجلهات الدولية ادلاضلة .
االستنتاجات:
 -1استطاعت اجلامعات العراقية يف ادلناطق الساقطة أو اليت جتري فيها عمليات عسكرية أن تكون ذلا
ىياكل تنظيمية ومواقع بديلة يف ادلناطق األخرىاآلمنة داخل العراق وبدعم من احلكومة العراقية ووزارة التعليم
العايل والبحث العلمي فيها.
 -2مت إنقاذ العام الدراسي عن طريق إجراء امتحانات تكميلية متأخرة للعام الدراسي يف ادلناطق اآلمنة
واجلامعات ادلستضيفة .
 -3مت استنباط وتطبيق أساليب جديدة غَت معهودة سابقا يف العراق ولكنها أثبتت صلاحا غَت متوقع مثل
االستضافة يف اجلامعات اآلمنة ,العبور ,االمتحانات التكميلية ,ومت تتويج ذلك بافتتاح مواقع بديلة
للجامعات الساقطة باالستفادة من إمكاناهتا البشرية النازحة من تدريسيُت وفنيُت وطلبة باإلضافةإىل
االستفادة القصوى من البنية األساسية للجامعات ادلضيفة واالستغالل األقصى للوقت.
21منح للدراسة اجلامعية لالجئُت السوريُت  ,جامعة أل البيت  ,على ادلوقع :http://www.aabu.edu.jo/announcement/1073/
 :20أزمة الالجئُت يف األردن ,الكسندر فرنسيس  ,مركز كارينجي للشرق األوسط  ,على ادلوقع:
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61296/ihxv21يوم 2016-04- 14:
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 -4خدمت الظروف النازحُت العراقيُت بكون اغلب النزوح داخلي ضمن العراق شلا منح احلكومة
واجلامعات مرونة يف احلركة دلعاجلة ادلشكلة.
 -5قامت اجلامعات العراقية مبنح النازحُت خارج العراق الوثائق ادلطلوبة وباللغات العربية واالصلليزية واليت
تعكس حالة الطالب الدراسية سواء كان ضمن دراسة البكالوريوس او من اخلرغلُت  ,سواء كان طلب
الوثائق من قبل النازح آو احد أقاربو من الدرجة األوىل ,أو طلب اجلامعات ادلستضيفة يف الدول األجنبية.
 -6مل تتوفر مع األسف الفرصة للجامعات السورية يف ادلناطق ذات العمليات العسكرية واليت نزح
أساتذهتا وطلبتها ,الفرصة لتشكيل مواقع بديلة يف الدول ادلضيفة بسبب عدم وجود ىياكل سياسية زلكمة
ذات اعًتاف دويل لتشكيالت ادلقاومة وادلعارضة ,وحيث تشكل الغطاء القانوين والشرعي للجامعات
السورية يف ادلهجر.
 -7ال يزال االىتمام الدويل سواء االمم ادلتحدة وتشكيالهتا ادلختلفة أو الدول العربية والغربية ودول اجلوار
قاصرا على توفَت االحتياجات الفورية للنازحُت والالجئُت من مأوى وسليمات وإطعام وصرف صحي
وأحيانا وبشكل جزئي متطلبات التعليم األساسي ( االبتدائي والثانوي) مع غياب شبو كامل لالىتمام
بالتعليم العايل وطلبتو من النازحُت والالجئُت السوريُت.
 -8ىنالك خطورة فقدان جيل كامل من النازحُت والالجئُت السوريُت دلستقبلهم العلمي واألكادميي يف
ضوء ضياعهم وتشتتهم يف األقطار ادلستضيفة  ,وجهدىم اليومي للحصول على لقمة العيش ذلم ولعوائلهم
 ,بل وحىت اطلراطهم يف األعمال احلربية.
التوصيات:

 – 1ضرورة زيادة االىتمام العريب أوال ,عن طريق جامعة الدول العربية ورللس التعاون اخلليجي إلغلاد
حلول جوىرية للطلبة السوريُت النازحُت والالجئُت ضمن مرحلة التعليم العايل.
 -2غلب قيام تشكيالت ادلعارضة وادلقاومة السورية ادلعًتف هبا دوليا بإغلاد خيمة وغطاء تستطيع من
خاللو اجلامعات السورية شلثلة بكوادرىا وأساتذهتا وطلبتها ,التحرك والتفاوض وعقد اتفاقات ثنائية وإنشاء
مواقع بديلة يف اجلامعات ادلوجودة بالدول ادلستضيفة ,وىذا سيتيح استكمال الدراسة وفق نفس ادلناىج
العلمية ادلعتمدة يف اجلا معات السورية وجتاوز حاجز اللغة كعائق أكادميي .ويف ىذا الصدد نقًتح إنشاء
رللس التعليم العايل السوري اليت ستقوم مبهام وزارة التعليم العايل يف ادلهجر.
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 -3قيام ىذه اذلياكل اليت ستنشأ مبنح الطلبة ادلنتشرين يف أرجاء ادلعمورة بكتب التأييد والوثائق قدر
اإلمكان بعد التأكد ادلبدئي القائم على ما ىو متوفر من سجالت ومعلومات ورقية أو الكًتونية وعلى
معرفة األساتذة وشهادهتم وحق الطالب.
 -4االستفادة من التجربة العراقية وتطبيقاهتا مثل االستضافة والعبور واحتساب العام الدراسي سنة عدم
رسوب وغَتىا من التطبيقات اليت أثبتت صلاحها.
 -5قيام األمم ادلتحدة بتوفَت الغطاء واحلماية الواردة يف الفقرة  2أعاله يف حالة عدم استطاعة تشكيالت
ادلعارضة ذلك.
 -6الضغط على احلكومة السورية من اجل قيامها بتوفَت الوثائق وكتب التأييد ادلختلفة للطلبة السوريُت
النازحُت والالجئُت يف أرجاء ادلعمورة مهما كانت خلفياهتم السياسية أو الدول اليت نزحوا إليها.
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