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املقدمة

غالبتاً متا يكتون التعليم العايل ضحيتة حرب غري معترٍف بها. فخالل 
الستنوات القليلتة املاضيتة، أصبتح التعليتم العتايل يف مهتب ريتاح 
الرصاعتات اإلقليميتة التتي عصفتت يف العتامل العتريب، حيتث ُشتّنت 
حمتالت قمتع دامية عتىل الطالب املحتجني يف مترص، وقُصفت مباين 
الجامعتات يف ستوريا وغتزة، وأُغلقتت الجامعتات يف ليبيتا واليمتن. 
الرصاعتات  أوقعتهتا  التتي  الخطترية  التداعيتات  حتدة  وتضاعفتت 
التدور  تقديتر  يف  الفشتل  بستبب  العتايل  التعليتم  عتىل  اإلقليميتة 
االستراتيجي التذي يضطلتع بته هتذا القطتاع يف تحقيتق االستتقرار 
انتعاشتها  الحتروب وتعزيتز  التتي مزقتهتا  والتدول  املجتمعتات  يف 

وتعافيهتا فيتام بعتد.

تبتني هتذه الورقتة أّن التعليتم العتايل، لتو تتم دعمه بشتكٍل صحيح، 
قتادٌر عتىل تأديتة دور املحّفتز لتعتايف البلتدان التي مزقتهتا الحروب 
يف العتامل العتريب، ليتس متن ختالل توفري املهتارات واملعتارف الالزمة 
إلعتادة بنتاء البنيتة التحتيتة االقتصاديتة واملاديتة املدمترة فحستب، 
بتل أيضتاً متن خالل دعتم إعادة بناء أنظمتة الحكم املنهتارة وتعزيز 
التامستك االجتامعتي. ومبتا أّن املعنيني يف هذا القطتاع هم من الفئة 
العمريتة بتني 18 و25 عامتاً وهتي الفئتة االكتر حيويتة متن الناحية 
االستراتيجية، يستاهم التعليتم العتايل يف احتضتان وحاميتة قستٍم ال 
بتأس بته من الشتباب والشتابات يف حتاالت األزمتات، والحفاظ عىل 
آمالهتم يف املستتقبل، ومنعهتم متن االنستياق إىل أيتدي املجموعات 
العنيفتة. ولهتذه األستباب، حتان الوقتت لتي تقبتل دول املنطقتة 
العتايل  التعليتم  لحاميتة  الجامعيتة  مبستؤوليتها  التدويل  واملجتمتع 
ختالل فترات الترصاع وإلعتادة بنتاء املؤسستات املدمترة يف أعقابها.

التعليم العايل العريب يف السلم والحرب

التعليتم  كان العتامل العتريب مستؤوالً عتن بعتض أقتدم مؤسستات 
العتايل، التتي لعبتت، بصفتهتا مراكتز كبترية للتعلتم، دوراً قياديتاً يف 
النهتوض بالعديتد متن مجاالت املعرفة، وبشتكٍل أستايس الرياضيات 

والعلتوم واآلداب.2 وأنِشتئت جامعتاٌت، كالزيتونة يف تونس )يف العام 
734( والقرويتني يف فتاس )يف العتام 859( قبتل وقتٍت طويتل متن 
بولونيتا، الجامعتة األوروبيتة األوىل )التتي أْسِستت يف العتام 1088(. 
وأصبحتت تلتك الجامعتات معروفتة مبواقفهتا التقدمية وتستامحها، 
وكانتت مبثابتة ملتقتى ملختلتف املتدارس الفكرية التي ستاهمت يف 
فهتم “اآلختر”، وبالتتايل لعبتت دوراً هامتاً يف نرش األفتكار عرب البحر 

األبيتض املتوستط ومتا ورائه.

بتقتدم  متيّتز  التذي  ذاك  الذهبتي”  “العترص  منتذ  الحتظ،  ولستوء 
التعليتم والبحتث العلمي، تّم خلط ستجل التعليتم العايل يف املنطقة 
متن حيتث مستاهمته يف تقتدم املعرفتة وتطويتر املجتمعتات. فمن 
ناحيتٍة، لعبتت الجامعتات يف التدول العربيتة التتي حصلتت عتىل 
استتقاللها حديثتاً يف خمستينيات القترن املتايض دوراً هامتاً يف بنتاء 
خريجتني متن النخبتة مزوديتن باملهتارات املتقدمتة الالزمتة لتنفيتذ 
مثانينيتات  وختالل  الطموحتة.  والتصنيتع  التحديتث  استراتيجيات 
القترن املتايض، كان يُعتترب التعليتم العتايل، رغتم محدوديتة نطاقته، 
جتزءاً هامتاً متن أدوات بنتاء األمتة املتاحتة للدولتة يف فترة متا بعد 
االستتعامر. وأصبتح التعليتم الجامعتي وستيلة أساستية لفتتح فترٍص 
نطتاٍق واستع، متن ختالل دمتج ستكان  الستكان عتىل  أمتام  أكترب 
النظتام  الوطنيتة وتعزيتز  العاملتة يف املشتاريع  األريتاف والطبقتة 
الستيايس للدولتة. ويف بعض الحاالت، ستاهمت الجامعتات )الطالب 
واملوظفتون عتىل حتٍد ستواء( يف لبنتان وستوريا والعتراق ومترص يف 
نترش أيديولوجيتاٍت قويتة وحتركاٍت سياستية يف العتامل العتريب، مثتل 
القوميتة العربيتة واالشتراكية واإلستالم الستيايس، وذلتك متن ختالل 
إتاحتة املستاحة السياستية ملناقشتة أفتكاٍر جديتدة، وتوفتري القيادة 

الفكريتة وراء تطتور املجتمتع املتدين.3

ومتن ناحيتٍة أخترى، تراجتع التعليتم العتايل يف املنطقتة عتىل بعتض 
املستتويات ختالل تستعينيات القترن املتايض، متن حيث مستاهمته 
العامتة يف خلتق املعرفتة أو بنتاء األمتة عتىل حتد ستواء. ويف الوقتت 
ويف  الجامعتات  عتدد  يف  توستعاً رسيعتاً  املنطقتة  شتهدت  نفسته، 
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معتدالت االلتحتاق بهتا، نتيجة الستراتيجيات تحرير الستوق )دعوة 
رأس املتال الختاص لالستتثامر وتحقيتق الربح يف القطتاع(. ويف نهاية 
املطتاف، أصبحتت أنظمتة التعليتم العتايل تُركِّز عتىل الكميتة وتتأثر 
بهتا بتدالً من النوعيتة، وتُعطي األهميتة للتدريس بدالً متن البحث. 
وأدى إخفتاق التوستع الكمتي يف إدخال تحستيناٍت عتىل النوعية إىل 
القتول أنته “متا متن منطقة يف العتامل استتثمرت أكتر يف التعليم مع 
حصولهتا عتىل مردوٍد ظاهر أقتل”.4 وكمؤرٍش عىل صحتة هذا القول، 
ليتس هنتاك ستوى جامعتة عربيتة واحدة فقتط من بتني أفضل 400 
جامعتة للتعليتم العتايل العاملتي، وفقتاً لتصنيتف الجامعتات للعتام 
2014-5.2015 وهتذا يحتدث يف منطقتة تضتم 370 مليتون نستمة 
موزّعتني عتىل 22 دولة متلك ثلتث احتياطيات النفتط العاملية، وفيها 

حتوايل 400 جامعة.

وبطبيعتة الحتال، مل ميتّر هذا االنخفاض يف املستتوى دون أن يالحظه 
صّنتاع السياستة. فمنتذ أوائتل هتذا القترن، أطلقتت بعتض التدول 
العربيتة استراتيجياٍت طموحتة إلصتالح التعليتم العتايل وإعادته إىل 
قلتب استراتيجيات التنميتة املستتدامة، مدفوعتًة برغبتهتا يف تنويع 
اقتصاداتهتا وتعزيتز إنتتاج املعرفتة.6 يف دول الخليتج، جرى استتثامر 
مبالتغ ضخمتة متن األمتوال العامتة يف مجتال التعليتم العتايل إلنتاج 
قاعتدة متن املهتارات املحليتة تكتون قتادرة عتىل إدارة التحوالت يف 
مرحلتة متا بعتد النفط.7 وعىل ستبيل املثال، كان الهتدف من برنامٍج 
اإلصتالح واالستتثامر التذي أطلقتته اململكتة العربيتة الستعودية يف 
العتام 2007 هتو بناء جامعتاٍت تتمتع بجودة ذات مستتوى عاملي.8

املهمتة  والتعليميتة  االقتصاديتة  التغتريات  فكانتت  ستوريا،  أمتا يف 
التتي بتدأت يف العتام 2000 تهتدف إىل زيتادة االلتحتاق بالتعليتم 
العتايل، وبتارشت يف وضتع إصالحتاٍت طموحة للتعليتم العايل موضع 
التنفيتذ.9 كذلتك، أطلقتت ليبيتا خطتًة رصدت لهتا مبلتغ 6 مليارات 
دوالر يف العتام 2006، ُوِصفتت حينتذاك بأنهتا “أكترب برنامتٍج لبنتاء 

الجامعتات يف العتامل”، وذلك بهدف بناء اقتصتاد املعرفة بتكنولوجيا 
متقدمتة.10 وعندمتا خترج العتراق متن تحتت االحتتالل األمريتي 
وستنواٍت متن العقوبتات، أعلتن عتن مبتادرة التعليتم العراقيتة يف 
العتام 2009، وتعهتد برصتد مبلتغ مليتار دوالر لالستتثامر يف املنتح 

الدراستية يف الختارج وإصتالح الجامعتات.

ومتع قتدوم الربيع العتريب يف العتام 2010، ونظراً للتدور املهم الذي 
لعبته الطتالب والجامعتات يف تعبئتة الترأي العتام، شتاع هنتاك أمٌل 
بتأن مستاحة جديتدة لزيتادة الحريتة األكادمييتة يف املنطقتة ميكتن 
أن تترع متن هتذه الفرص، وذلتك لضتامن أن التعليتم العايل ليس 
بوستعه أن يستهم يف النمتو االقتصتادي فحستب، ولكتن أيضتاً يف 
التغيتري االجتامعتي والستيايس.11 ولكتن هتذه املرحلتة متن التفتاؤل 
قتد تبددت اآلن بشتكل كبتري، فالحرب األهلية الوحشتية يف ستوريا، 
وانتزالق ليبيتا متا بعد القذايف إىل العنف واالنقستام، واالستتيالء عىل 
صنعتاء متن قبتل املتمرديتن الحوثيتني، والحترب اإلرسائيليتة عتىل 
غتزة يف العتام 2014، ومتتدد الدولتة اإلستالمية )داعتش( يف العتراق 
وستوريا، قتد حولتت انتبتاه العتامل إىل احتتواء التداعيتات األمنيتة 

الناجمتة عتن الترصاع اإلقليمي.

متن املحتزن جتداً أّن التعليم العتايل أصبح يف مهب ريتاح الرصاعات 
التتي عصفتت مبنطقتة الترشق األوستط. وميكتن أن نلمتس أثر هذه 
الرصاعتات يف املنطقتة عتىل جميع األبعاد الرئيستية للتعليتم العايل: 
املاديتة والبرشيتة واملؤسستاتية واالجتامعيتة. فمؤسستات التعليتم 
العتايل ومجتمعاتته وأنظمتته، التتي جترى بناؤهتا عتىل متدى عقوٍد 
متن الزمتن، قتد دمرتها الحترب. ورغم كتون إعادة بناء نظتام تعليم 
عتايل مستتنفد مهمتة معقتدة ومكلفتة يف أعقتاب الترصاع، مل تجتر 
ستوى محتاوالٍت قليلتة أو معدومتة لحاميتة هتذه املؤسستات متن 

الترر التذي لحتق بها.

4 جواد صالحي- أصفهاين ونافتيج ديلون، “Stalled Youth Transitions in the Middle East: A Framework forPolicy Reform”، ورقة 

عمل مبادرة شباب الرشق األوسط رقم 8، مركز ولفنسون للتنمية: كلية ديب لإلدارة الحكومية، أكتوبر 2008.
5 هذه هي جامعة القايض عياض يف مراكش. “World University Rankings 2014-2015” تاميز للتعليم العايل،

https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking )7 يونيو 2015(.
6 أحمد جالل وطاهر كنعان، Financing Higher Education in Arab Countries، )القاهرة: منتدى البحوث االقتصادية، 2010(.
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16 وجدى سواحل، “Call to support academic freedom in universities”، يونفريستي ورلد نيوز، 25 أبريل 2014،

Rapid Assessment of Higher Educa- “ ؛http://www.universityworldnews.com/article.php؟story=20140424174801968 
 .”tion Institutions in Gaza

17 كيث واتنبو، وأدريان فريي، وجيمس كنغ، 

“The War Follows Them: Syrian University Students and Scholars in Lebanon”، معهد التعليم الدويل وجامعة كاليفورنيا- 
ديفيز، 2014.

  ”We Will Stop Here and Go No Further: Syrian University Students and Scholars ،18 كيث واتنبو، وأدريان فريي، وجيمس كينغ

“in Turkey، معهد التعليم الدويل وجامعة كاليفورنيا - ديفيز، 2014.
19 انظر املرفق ثالثة من املفوضية األوروبية،

 ”Commission Implementing Decision of 4.12.2014: On the 2014 special measure in favour of Jordan for the Syria 
 .2014 ،”crisis to be financed from the general budget of the European Union

إنَّ التكاليتف املاديتة وحدها ميكن أن تستبب اإلحبتاط. تعرض حرم 
عتدد متن الجامعتات يف جميتع أنحتاء املنطقتة لهجتوٍم مبتارٍش أو 
للترر غتري املبتارش، إمتا بستبب استتيالء مجموعتات مستلّحة عتىل 
إليتواء  ُمستتخدمة  بأنهتا  االدعتاءات  بستب  أو  ومبانيهتا  مرافقهتا 
املقاتلتني أو لتخزيتن األستلحة. وقتد احتتدم القتال يف حترم عدٍد من 
الجامعتات ختالل الحترب األهليتة الليبيتة يف العتام 2011، بينتام يف 
اليمتن استتولت قتوات الحوثيتني يف العام 2015 عتىل جامعة اإلميان 
رضراً  الستعودية  الجويتة  الغتارات  وألحقتت  محتوياتهتا،  ونهبتت 
شتديداً بجامعتة الُحديتدة.12 ومنتذ استتيالء داعتش يف العتام 2014 
عتىل أجتزاء متن العتراق، تعرضتت جامعتة تكريتت للتلتف ختالل 
قتتاٍل عنيتٍف متع القتوات العراقيتة.13 وقِصفتت الجامعتة اإلستالمية 
يف غتزة متن قبتل الجيتش اإلرسائيتي يف العتام 2008، متام تستبب 
بوقتوع أرضاٍر بلغتت قيمتهتا 55 مليتون دوالر، وكانتت واحتدة متن 
أكتر الهجتامت املوثقتة عتىل التعليتم العتايل يف الترشق األوستط.14 
وقتد استتُهدفت هتذه الجامعتة، التتي أُعيتد بناؤهتا، مترة أخترى يف 
العتام 2014، باإلضافتة إىل 13 من مؤسستات التعليتم العايل املحلية 

رت بتت 16 مليتون دوالر.15 األخترى، ولحقتت بهتا أرضاٌر قُتدِّ

البنيتة  يف  العتايل  التعليتم  تكبدهتا  التتي  األرضار  إىل  وباإلضافتة 
التحتيتة، جتاءت الخستائر يف األرواح باهظتة وفادحة. وكانت أبشتع 
حالتة الستتهداف التعليتم العايل يف العتراق بعد العتام 2003، حيث 
اغتيتل أكتر متن 500 أكادميي يف الستنوات الت 12 املاضية. وشتملت 
الهجتامت املبتارشة ضتد التعليتم العايل يف الستنوات القليلتة املاضية 
القصتف التذي تعرضتت لته جامعتة حلتب يف ينايتر 2013  أيضتاً 
والتذي راح ضحيتته أكتر متن 80 طالبتاً؛ وقتتل 15 طالبتاً يف هجتوٍم 

بقذائتف الهتاون عتىل جامعتة دمشتق يف متارس 2013؛ ووفتاة أكر 
متن 150 طالتب يف حملتة القمتع العنيفة من قبتل الرشطة املرصية 
عتىل االحتجاجتات الطالبيتة؛ باإلضافتة إىل مقتتل 421 طالبتاً وجترح 
1,128 آخريتن يف هجتوم الجيتش االرسائيتي عتىل قطتاع غتزة يف 
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إن التهجتتري القتتري ملجتمعتتات التعليتتم العتتايل هتتو شتتكٌل آختتر 
متتن أشتتكال الخستتائر البرشيتتة التتتي لهتتا تأثتتري طويتتل األمتتد 
عتتىل نوعيتتة هتتذا القطتتاع. إذ تشتتهد املنطقتتة العربيتتة اليتتوم 
أستتوأ حلقتتات النتتزوح القتتري يف التاريتتخ الحديتتث، والتتتي تؤثتتر 
عتتىل األكادمييتتني بشتتكٍل غتتري متناستتب. وقتتد حتتدث نتتزوٌح كبتتري 
لألكادمييتتني يف العتتراق عقتتب تصاعتتد العنتتف الطائفتتي بعتتد 
الحتترب يف العتتام 2005، عندمتتا هتترب إىل الختتارج عتتدة آالف متتن 
األكادمييتتني العراقيتتني متتن ذوي الختتربة العاليتتة، وقتتد ترتتتب عتتىل 
ذلتتك آثتتاٌر وخيمتتة عتتىل نوعيتتة التعليتتم. وقتتد عتتاد البعتتض منهتتم 
منتتذ ذلتتك الحتتني، إاّل أن العديتتد تعرضتتوا لالقتتتالع متترة أختترى 
متتن األرايض التتتي ستتيطرت داعتتش عليهتتا. ويف الوقتتت نفستته، 
لقتتد تستتببت الحتترب األهليتتة الستتورية بحتتدوث أكتترب أزمتتة 
نتتزوح أكادمييتتة يف العتتامل، حيتتث بلتتغ العتتدد التقديتتري للطتتالب 
الجامعيتتني النازحتتني إىل لبنتتان حتتوايل 17،70,000 وهنتتاك متتا بتتني 
20 إىل 30 ألتتف طالتتٍب متتن املؤهلتتني لدختتول التعليتتم الجامعتتي 
يف تركيتتا،18 و 15,000 طالتتب عتتىل األقتتل يف األردن.19 وقتتد خلقتتت 
هتتذه األزمتتة وضعتتاً يجتتد فيتته العديتتد متتن الستتوريني، ممتتن 
هتتم يف ستتن االلتحتتاق بالجامعتتة، أنفستتهم يتستتكعون يف شتتوارع 
مخيتتامت الالجئتتني واملتتدن، بتتال هتتدٍف أو عمتتٍل يقومتتون بتته، متتام 
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ستتيؤدي إىل مخاطتتر تشتتكيل “جيتتٍل ضائتتع”.20

لقتد أضعتف الترصاع يف الترشق األوستط أيضتاً األستاس املؤسستايت 
للتعليتم العتايل وشتوه صورتته. ففتي زمتن الحترب، يتتم تخصيتص 
حستاب  عتىل  األمنتي  للشتأن  االهتتامم  كل  ويتحتّول  األمتوال 
املؤسستات والخدمتات الوطنيتة األخترى – ال ميلتك التعليتم العتايل 
فرصتة للمنافستة يف الحصتول عتىل التمويتل، متام يتؤدي إىل تراجع 
مؤسستات التعليتم العتايل العامة أو انهيارها التتام يف بعض الحاالت 
وإىل إغتالق املؤسستات الخاصتة أو هروبها. وحتتى يف الحاالت التي 
العتايل عتىل  التعليتم  الحكومتات متويتل مؤسستات  فيهتا  تواصتل 
الرغتم متن الترصاع، تصبتح هتذه املؤسستات عتىل األرجتح معزولتة 
استتمرار  أدى  العتراق،  متزايتد. ويف  بشتكٍل  الخارجتي  العتامل  عتن 
الحترب والحصتار االقتصتادي ألكر من عقتٍد إىل انقطاع املؤسستات 
األكادمييتة عتن إجراء التبتادالت الدوليتة يف املعرفة واملتوارد. وتؤكد 
هتذه النقطتة عتىل أهميتة قيتام مؤسستات التعليتم العتايل العاملية 
املناطتق  يف  األكادمييتة  املؤسستات  متع  االتصتال  عتىل  بالحفتاظ 
املتتررة متن األزمتة، وذلتك للمستاعدة يف اإلبقاء عىل الحتد األدىن 

متن الحيويتة الفكريتة.

حامية التعليم العايل

عتىل متدى العقتد املتايض أو نحو ذلتك، حظيتت الهجتامت العنيفة 
عتىل املتدارس والتعليتم االبتتدايئ باهتتامٍم عاملتي كبري مبا تستتحقه 
فعتالً. ولكتن ال ميكتن أن يُقتال التيء نفسته عتن التعليتم العتايل. 
وباستتثناء بعتض الجهتود املحتدودة التتي بذلتهتا منظتامٌت مثتل 
التحالتف العاملتي لحاميتة التعليتم متن الهجتوم، مل تصتل مستألة 
حاميتة التعليتم العتايل حتتى اآلن إىل الستاحة الدوليتة. ويف الوقتت 
م االعتتداء عتىل كليتة جامعتة غاريستا يف كينيتا يف أبريل  نفسته، قتدَّ
كئيبتاً آختر عتن متدى هشاشتة مؤسستات التعليتم  2015 تذكترياً 

العتايل وضعفهتا إزاء األعتامل اإلرهابيتة.

وميكتن تعزيتز الحاميتة للتعليم العتايل يف الرشق األوستط من خالل 
قبول واستع النطاق لستبعة مبتادئ، هي:

االعراف باملرونة )أو إدراك القدرة عىل الصمود(.	 

تعزيز املعايري القانونية للحامية.	 

تحسني املفاوضات مع الجهات الفاعلة املسلحة  	 
الحكومية وغري الحكومية.  

إنشاء نظام عاملي للرصد واإلبالغ والتضامن.	 

تحسني الوسائل املادية للحامية.	 

تعزيز التامسك االجتامعي من خالل التعليم العايل.	 

التحول إىل نهٍج أكر إقليمية.	 

املرونة

متن حيتث املبدأ، ينبغتي أن تخضع مؤسستات التعليتم العايل إلطار 
القواعتد العامتة لتأمتني الحاميتة للبُنتى التحتيتة املدنيتة يف أوقتات 
الحترب. وهتذا ال يضمتن بالطبتع أنهتا ستتعمل بشتكٍل طبيعتي. يف 
الواقتع، ونظتراً لالضطرابتات االجتامعيتة التتي تستببها الرصاعتات، 
إنته أمتٌر ال مفتر منته أن تتعترّض وظيفتة التعليتم العتايل لالنقطتاع. 
أمتا املدهتش فعتالً، فهتو درجتة املرونتة التتي تظهرهتا العديتد متن 
العتامل، وذلتك متن ختالل االستتمرار  أنحتاء  املؤسستات يف جميتع 
يف العمتل عتىل الرغتم متن قربهتا متن مناطتق الترصاع. فالحيتاة ال 
تتوقتف ختالل الترصاع، ويستتمر كثترٌي متن الشتباب ممتن تجابههم 
الصعوبتات يف إظهتار التتزاٍم كبتري الكتستاب التعليتم العتايل. وهتذا، 
عتىل ستبيل املثال، يشتمل األكادمييتني والطلبتة الفلستطينيني الذين 
أنشتأوا نظامتاً جامعيتاً وستعوا للحفتاظ عتىل حياتهتم األكادمييتة، 
عتىل الرغتم متن التدابري الصارمتة لالحتالل العستكري الذي استتمر 
متا يقترب متن نصتف قترن. وكذلتك هتو شتأن الباحثتني العراقيتني 
إللقتاء  والتخويتف  والتضييتق  بالقتتل  التهديتدات  تحتدوا  الذيتن 
املحتارضات.21 إن مفهتوم املرونتة هتذا يقتع يف صميم تفستري كيفية 
استتمرار ثقافتة التعليتم العايل يف املجتمعتات التي مزقتهتا الحروب 
القاستية  الظتروف  متن  الرغتم  عتىل  األوستط  الترشق  منطقتة  يف 

والخستائر الفادحتة التتي تكبدتهتا.

حامية قانونية أقوى

وجته  يف  الكثتري  تفعتل  أن  بإمكانهتا  ليتس  املرونتة  تلتك  أّن  بيتد 
االستتهداف املبتارش للمرافتق الجامعيتة، أو استتخدامها متن قبتل 
املستلحني إليتواء املقاتلتني وتخزين األستلحة، أو قربها من املنشتآت 
)التتي  ضعفته  ونقتاط  العتايل  التعليتم  لقيتم  ونظتراً  العستكرية. 
نوقشتت أعتاله(، متن التروري أن تكترّس التدول بشتكٍل رصيتح 
أوقتات  يف  لهتا  الحاميتة  وتأمتني  املؤسستاتية  االستتقاللية  احترام 
الحترب.22 وبالتتايل، فتإن تعزيتز املعايتري القانونية الوطنيتة والدولية 
التتي تحظتر االستتخدام العستكري ملرافتق التعليم العتايل واالعتداء 

عليهتا هتو املبتدأ الثتاين للحاميتة. 

وقتد بُذلتت جهتوٌد كبترية يف هتذا الستياق. تقتدم مبتادئ لوستنز 
التوجيهيتة وثيقتة تأسيستية تبتني اإلجتراءات القانونيتة والعستكرية 
والدبلوماستية لحاميتة التعليتم.23 ورغتم أّن هذه اإلجتراءات ال متيّز 

20 بنيامني بالكيت، “Efforts to Help Syria’s ‘Lost Generation’ Disappointing So Far”، الفنار ميديا، 29 سبتمرب 2014.

21 غايب برامي، Peaceful Resistance: Building a Palestinian University under Occupation )لندن: مطبعة بلوتو، 2010(.

Institutional Autonomy and the Protection of Higher Education from At- “ ،22 أميي كاميت، وجودت هاشمي، وروبرت كوين

tack”، االئتالف العاملي لحامية التعليم من الهجوم )GCPEA(، ديسمرب 2013.
23 االئتالف العاملي لحامية التعليم من الهجوم، أكتوبر 2014.

 .GCPEA ،Draft Lucens Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use During Armed Conflict 
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بتني املتدارس والجامعتات، فتال يزال متن املمكن استتخدامها كنقطة 
انطتالٍق لوضتع تدابري حاميتة أفضل. وتقدم مبادئ مستؤولية الدولة 
لحاميتة التعليتم العتايل متن الهجتوم بيانتاً يتعلتق مببتادئ تختتص 
بهتذا القطتاع، يتعتني مبوجبهتا عىل التدول االلتتزام بحاميتة الضحايا 
ومستاعدتهم، ومحاستبة املعتديتن.24 ومن الروري بتذل املزيد من 
العمتل لتطويتر معايتري أكتر تفصيتالً تستتند عتىل األدلتة، ومواءمتة 
هتذه املعايتري متع التحديات املحتددة التتي يواجهها التعليتم العايل 

يف الرشق األوستط.

التفاوض مع الجهات الفاعلة املسلحة

إنَّ طبيعتة الترصاع يف الترشق األوستط اليتوم ليتس من النتوع الذي 
ينشتب بتني جيشتني نظاميتني ميثتالن دولتتني وضعتتا توقيعهام عىل 
اتفاقيتاٍت دوليتة. فانختراط املجموعتات املستلحة غتري النظاميتة، 
فضتالً عتن الستياق العتام لهشاشتة الدولتة التتي تنشتط فيهتا هذه 
الة ليستت  املجموعتات، يعنتي يف كثتري من األحيتان أن الحامية الفعَّ
النتاس  قتدرة  متن ختالل  ولكتن  القانتون”،  “احترام  عتن  منبثقتة 
)غالبتاً متدراء الكليتات أو الجامعتات( عىل التفاوض لتوفري مستاحة 
محايتدة تؤمتن لهتم الحاميتة الخاصة. ونظتراً إىل الطبيعتة الطائفية 
للعديتد متن الرصاعتات يف العتامل العتريب اليتوم، فتإن حجتم تلتك 
يتتم  تستوياٍت  إىل  التوصتل  تعتمتد عتىل  قتد  املستاحة وفعاليتهتا 
مبوجبهتا التنتازل عتن جتزٍء متن روح التعليتم العتايل )كالتعليتم غري 
املختلتط(، إال أنها تستمح باستتمرار وظيفته. بالتايل، يصبح تحستني 
املفاوضتات متع القتوات واملجموعتات املستلحة هتو املبتدأ الثالتث 

. للحامية

شبكات التضامن

عتن  الكثتري  يُعترف  ال  أنته  هتي  األمتر  حقيقتة  تظتل  ذلتك  ومتع 
مؤسستات التعليتم العتايل التتي تتعترض إىل ضغتوٍط وظتروٍف غتري 
إنشتاء  إاّل متن ختالل  تتدارك ذلتك ومعالجتته  مواتيتة. وال ميكتن 
نظتاٍم عاملتي للتعليتم العتايل، وذلتك لرصتد االعتتداءات عتىل هتذه 
املؤسستات أو املجتمعتات األكادمييتة التابعتة لهتا واإلبتالغ عن تلك 
االعتتداءات.25 وبالتتايل، فتإن الرصتد واإلبتالغ والتضامن متثتل املبدأ 

الرابتع للحاميتة.

الحامية املادية

أمتا املبتدأ الخامس، فهو االلتزام بتحستني الوستائل املادية للحامية. 
ويشتمل ذلتك عتادة تعزيتز األمتن داختل حترم الجامعتة وخارجها، 
وكذلتك تأمتني الحامية الجستدية لألكادمييني والطتالب تحت الخطر 
)عتادة عترب إخراجهتم متن البتالد(. وهتذا اإلجتراء حتتى اآلن هتو 
أفضتل متا جترى تطويتره يف مجتال االستتجابة الدوليتة، ال ستيام يف 

العتامل العتريب، حيتث تُرجمتت حامية التعليتم العايل بشتكٍل رئييس 
إىل بنيتة تحتيتة واقيتة، وإعتادة التنظيتم االجتامعي، وجهتود إلنقاذ 

العلتامء والطتالب النازحني.

تضتع هذه اإلجتراءات صناع السياستة أمام معضلتة تحقيق التوازن 
وثقافتة  التواصتل  عتىل  للحفتاظ  والحاجتة  للحاميتة  الحاجتة  بتني 
االنفتتاح. ففتي أعقتاب الهجتامت عتىل التعليتم العتايل يف العتراق 
وستوريا وأماكتن أخترى، كان امليتل يتجته نحتو معالجتة املعضلتة 
األمنيتة متن ختالل إقامتة الحواجتز - املاديتة واملجازيتة عتىل حتد 
ستواء - بتني الجامعتة واملجتمتع. واعتُتربت التدابتري األمنيتة املاديتة 
رضوريتة لحاميتة الحترم الجامعتي ولخلتق املنتاخ املتوايت املطلتوب 
للتشتغيل األكادميتي. وعىل ستبيل املثتال، يف جامعة املستتنرصية يف 
بغتداد جترى تشتييد جتداٍر ضد االنفجتارات بارتفتاع 12 قدمتاً كرٍد 
عتىل أحتداث العنتف الشتديد يف العتام 2007. ويف حتني أن تدابتري 
مامثلتة قتد تكتون رضوريتة عتىل املتدى القصتري، إال أنته ينبغتي 
توختي الحتذر ملنتع قيتام ُحُصتٍن أكادمييتة معزولتة عن الختارج من 
قبتل القتوات األمنيتة، والحواجتز الخرستانية، والعقليتة الدفاعيتة. 
وإذا متا جترت املحافظتة عتىل هتذه التدابتري عتىل املتدى الطويتل، 
ميكتن لهتا أن تتؤدي إىل تتآكل العالقتات بتني الجامعتة واملجتمتع. 
وهتذا يقلتل متن املستاهمة اإليجابية التتي ميكن للتعليتم العايل أن 
يقدمهتا للمجتمتع، وحتتى ميكتن أن يضاعتف متن خطتر املزيد من 

الهجتامت عتىل قطتاع التعليتم.

التامسك االجتامعي

واملبتدأ الستادس للحاميتة هتو االلتتزام بضتامن أن التعليتم العتايل 
والدينيتة  الطائفيتة  للدوافتع  ونظتراً  االجتامعتي.  التامستك  يعتزز 
للرصاعتات األخترية يف الترشق األوستط، كان الترّد الرئيتيس اآلختر 
لحاميتة التعليتم العتايل يتمثتل بالحفتاظ عتىل التجانس عىل أستٍس 
طائفيتة. ففتي حالتة لبنتان، دفتع الترصاع االجتامعتي الكثتري متن 
الجامعتات، ولكتن ليس كلهتا، إلعادة تنظيتم مباين الجامعتات وفقاً 
لتنتوع االنقستامات املذهبيتة للطتالب يف البتالد. ويف حالتة العراق، 
ختالل الترصاع الطائفي الشتديد بني العامتني 2005 و2008، حدثت 
حركتة انتقتال واستعة النطتاق ألكادمييتني كانتوا يف جامعتات كانتت 
مختلطتة طائفيتاً يف الستابق إىل جامعتات متجانستة كليتاً تقريبتاً 
متن حيتث تركيبهتا العرقتي والطائفتي. فعتىل ستبيل املثتال، غتادر 
املوظفتون الُستنة جامعتة البترصة، يف حني غتادر املوظفون الشتيعة 
النهريتن  جامعتة املوصتل. أمتا يف بغتداد، فقتد أصبحتت جامعتة 
املستتنرصية  جامعتة  أصبحتت  حتني  يف  الستنية،  الطائفتة  معقتل 

مؤسستة يهيمتن عليهتا الشتيعة.

الفجتوة بتني  العتايل زاد  التعليتم  التجانتس هتو أن  إنَّ مثتن هتذا 

24 االئتالف العاملي لحامية التعليم من الهجوم، يونيو 2015

 GCPEA ،”Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use ،during Armed Conflict“
 .>http://www.protectingeducation.org/guidelines<

25 ماريو نوفي وارفجوال سيلنكا، “Protecting higher education from attack”، يف تقرير التعليم تحت الهجوم GCPEA ،2014؛ 

 .”Draft Lucens Guidelines“
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الترشق  منطقتة  ويف  املصالحتة.26  تعزيتز  متن  بتدالً  املجتمعتات 
األوستط، حيتث غالبتاً متا يكتون التعليتم األستايس تأسيستياً – إذا 
يلتحتق باملتدارس طتالٌب متن نفتس العترق أو الطائفتة أو املنطقتة 
الجغرافيتة أو الطبقتة االجتامعيتة - فتإن التعليم العتايل، عىل عكس 
تتيتح  فريتدة  الجامعتات ستاحة  تقتّدم  إذ  تحويليتاً.  يكتون  ذلتك، 
الفرصتة للطتالب لاللتقتاء فيهتا “باآلختر”، وللمترة األوىل يف كثتريٍ 
متن األحيتان. وهنتا، تستقط الحواجتز بتني الطبقتات االجتامعيتة، 
واملستتقرين  واألريتاف،  املتدن  وستكان  واملستيحيني،  واملستلمني 
والنازحتني، والستنة والشتيعة. وهتذه النقطتة بالتذات تحمل إشتارة 
تحذيريتة لستوريا، حيتث يتعتني عتىل الجامعتات أاّل تتشتبه بالقالع 
األكادمييتة املفصولتة بهويتاٍت تُنستب بشتكٍل محدد، بدالً متن نظاٍم 
وطنتي حقيقتي قتادٍر عتىل شتفاء الجتروح وإعتادة بنتاء العالقتات 

االجتامعيتة.

الركيز اإلقليمي

أمتا متن حيث املشتاركة الدولية بحّل أزمات التعليتم العايل يف العامل 
العتريب، فقتد اقتترصت جهتود الحاميتة وركّتزت يف املقتام األول عىل 
اإلنقتاذ األكادميتي. وقتد استتجابت برامتج إنقتاذ العلتامء، كصندوق 
إنقتاذ العلتامء التابتع ملعهتد التعليتم التدويل، ومجلتس األكادمييتني 
املعرضتني للخطتر )CARA(، وشتبكة علتامء تحتت الخطتر، ألزمات 
التعليتم العتايل يف املنطقتة، واضعتة نصتب عينيهتا الهتدف النبيتل 
للعلتامء  األكادمييتة  النزاهتة  عتىل  واملحافظتة  حاميتة  يف  املتمثتل 
والطتالب يف بعتض الحتاالت. وهتي تفعتل ذلتك اعرافتاً منهتا بتأن 
مجترد تأمتني الحاميتة الجستدية، أو كام يصفها بعتض العلامء الذين 
تعرضتوا للتهديتد، بالحاميتة “البيولوجية”، للعلامء النازحني بستبب 
املضايقتات والتهديتدات، أو حتتى محتاوالت االعتداء عتىل حياتهم، 
يف مخيتامت الالجئتني ليتس كافيتاً، وأنه ميكتن القيام بأكتر من ذلك 
متن أجتل إرشاكهتم لكونهتم متوارد قيمتة، أثنتاء فترة نزوحهتم ويف 

املستتقبل عتىل حٍد ستواء.

وبالنستبة آلالف العلتامء النازحتني يف منطقتة الترشق األوستط، فتإنَّ 
الغالبيتة تواجته واقع البطالة و“تدهتور املهتارات العلمية”، ويؤدي 
ذلتك بالتتايل إىل إضعتاف امكانيتة استتئناف حياتهتم املهنيتة لتدى 
عودتهتم. وتقتوم خطتط إنقتاذ العلتامء مبعالجتة هتذه املستألة عن 
طريتق الحفتاظ عتىل بعتض أفضتل األفتراد املوهوبتني واملهددين يف 
املنطقتة ومتكينهتم متن تطويتر مهتاراٍت جديتدة أثنتاء وجودهتم 
يف املنفتى. وعتىل الصعيتد العاملتي، جتاءت الغالبيتة العظمتى متن 
العلتامء الذيتن تتم انقاذهتم من هتذه املنطقتة. وقد أفتاد صندوق 

إنقتاذ العلتامء التابتع ملعهتد التعليتم الدويل أنته بني العامتني 2002 
و 2012، 70,5 باملئتة متن العلتامء الذيتن جترى انقاذهتم هتم متن 
هذه املنطقة.27 إال أّن هذه النستبة مل تشتمل ستوى حوايل 300 عامل 
فقتط يف منطقتٍة تواجته رصاعتاٍت متصاعتدة وأزمتات نزوح واستعة 

النطاق. 

ويف حتني أن عمتل برامتج إنقتاذ العلتامء ال يُقتدر بثمتن، تظتلُّ هذه 
الربامتج محتدودة النطتاق ومتيتل إىل العمتل ضمتن إطتار األزمتات 
قصترية األمتد، وتستفر عتن إنقتاذ عتدٍد قليتل متن العلتامء لفترٍة 
محتدودة وتجتد لهتم بيتتاً “أكادمييتاً” مؤقتتاً. إال أّن طبيعتة الترصاع 
قتد تغتريت. فاملنطقتة تشتهد رصاعتاٍت ممتتدة تشتوبها الطائفيتة 
والنزاعتات الداخليتة عتىل الستلطة. بالتتايل، ينبغتي لجهتود إنقتاذ 
العلتامء أن تأختذ يف عتني االعتبتار اتجاهات الترصاع الجديدة، والتي 
تتدوم يف ظلهتا النزاعتات إىل متا هتو أبعتد متن الستنة الواحتدة أو 
الستنتني، وهتي الفترة النموذجيتة الستتمرار برامج “اإلنقتاذ”. ففي 
العتام 2013، عتىل ستبيل املثال، أشتارت التقديترات إىل أنَّ 40 باملئة 
فقتط متن أعضتاء صنتدوق إنقتاذ العلتامء قتد عتادوا اىل العتراق - 
ومنتذ ذلتك الحتني، طترأ تحتوٌُّل عتىل أزمتة النتزوح األكادمييتة نظتراً 
لتمتدد داعتش.28 واملعضلتة هنتا هي أنته إذا تحولت جهتود اإلنقاذ 
املؤقتتة إىل إعتادة توطتني لفترٍة طويلتة، فمتن املحتمتل أن تتعترض 
التوكاالت العاملتة يف تنفيتذ تلك املخططتات لالنتقتاد، إلدامة هجرة 
ختارج  النازحتني  العلتامء  بقتاء  فترة  بإطالتة  وتكريستها  األدمغتة 

بلدانهتم، وحتتى إليجتاد حوافتز تدفعهتم ملغتادرة أوطانهتم.

وعتىل الرغتم متن أن جهتود اإلنقتاذ قتد ركَّتزت بشتكٍل متزايتد عىل 
تحديتد منتازل لجتوء إقليميتة، معظمهتا يف األردن وتركيتا، ال يتزال 
توافتر املتوارد الالزمتة ميثتل مشتكلة. وال ميكتن اآلن تقديتم الخدمة 
إال لجتزٍء صغتري متن املحتاجتني فقتط، يف حتدود املتوارد املتاحتة 
وآليتات االستتجابة، التتي ال تتزال لألستف “غربيتة” املقتر واملصتدر. 
لقتد آن األوان لتي تقتوم املنظتامت الدوليتة بنقتل مفهتوم إنقتاذ 
العلتامء ومستؤولية تنفيتذه إىل كيانتاٍت إقليمية، كاتحتاد الجامعات 
العربيتة، أو جامعتة التدول العربية، أو منظمة املؤمتر اإلستالمي، مع 
الحفتاظ عتىل دور الرشاكتة يف توفتري قتدٍر أكترب من التنستيق وربط 
الجامعتات عتىل مستتوى العامل. وستتمكن هتذه الرشاكة متن تنفيذ 
عمتٍل جامعتي أكترب، ومتن تجميتع املتوارد. ولتحقيق ذلك، ستيكون 
عتىل االتحتادات اإلقليميتة أن تتدرك أن الوقتت قتد حتان لتعمتل 
ستوياً وتتخطتى األستاليب الحالية وتأخذ زمام القيتادة يف تأدية دور 

فّعتال لحاميتة علامئهتا وتشتكيل مستتقبل املنطقة.

 ،”The Neglected Pillar of Recovery: A Study of Higher Education in Post-war Iraq and Libya“ ،26 سانسوم ميلتون

)أطروحة دكتوراه، جامعة يورك، 2013(.
،”The Rescue of Science and Learning“ ،صندوق إنقاذ العلامء ،IIE 27 معهد التعليم الدويل

>http://www.nxtbook.com/naylor/IIEB/C9184/IIEScholarRescueFund/#/0< 7، يونيو 2015.

 ،IIE-SRF Iraq Project Briefing: Fall 2012/Winter 2013 ،2013 ،صندوق إنقاذ العلامء ،IIE 28 معهد التعليم الدويل

 .>http://www.scholarrescuefund.org/media/IIE-SRF%20Iraq%20Briefing%20%28Fall%202012-Winter%202013%29.pdf<
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وبالتتايل، فتإنَّ املبتدأ الستابع هتو الحاجتة إىل نهتٍج إقليمتي الطابتع 
بدرجتٍة أكترب لحاميتة التعليتم العايل. وهذا النهج أستايس الستتخداٍم 
العتايل  التعليتم  أنظمتة  توفرهتا  التتي  الحاليتة  للمتوارد  أفضتل 
اإلقليميتة كتردٍّ عتىل النتزوح. وعىل ستبيل املثال، يعتاين مئات اآلالف 
متن النازحني الستوريني يف مخيتامت الالجئني عىل الحدود الستورية 
األردنيتة، مبتن فيهم العديد من الشتباب يف ستن االلتحتاق باملدارس 
والجامعتات، وضعتاً صعبتاً للغايتة. تقتع جامعة آل البيتت يف األردن 
عتىل بعتد عتدة كيلومترات من أحتد املخيتامت، غري أنهتا حتى اآلن 
مل تفعتل شتيئاً يُذكتر للتعامل مع وضتع الالجئني، من حيتث التقييم 
واملستاعدة أو تأمتني الحصول عتىل التعليم. واملغزى متن هذا املثال 
ليتس إلقتاء اللتوم عتىل الجامعتة، ولكن لتوضيتح الحاجتة إىل تعبئة 
القتدرات املوجتودة لالستتجابة لألزمات، والستعي لتنفيتذ املبادرات 

التتي ميكتن تكرارهتا يف جميتع أنحتاء املنطقة.

 وهنتاك مثتال عىل مبتادرة إقليمية وهو االقراح إلنشتاء “جامعة يف 
املنفتى” يف تركيا لتعليم الطتالب الالجئني وتوظيف العلامء الالجئني، 
وهتو مترشوٌع ستيُنفذ بتمويٍل قطري- تتريك مشترك يف مدينة غازي 
عنتتاب.29 ويف حتني قتد تبتدو هتذه الفكترة جذابتة، إال أّن مؤسستة 
متن هتذا النوع ستستتوجب موارد هائلتة، كام أنها تواجته تحديات 
لوجستتية شتديدة، بشتكل خاص تأستيس كليات قابلة لالستتمرار أو 
تنفيتذ برامتج بحثيتة متن قبتل علتامء ذوي تخصصتاٍت مختلفة عىل 
نطتاٍق واستع. وقتد تتأثّر ستمعة هذه املؤسستة بكونهتا موجودة يف 
أماكتن الالجئتني، وذلتك بستبب وجتود علتامء وطتالب يف مؤسستة 
جديتدة تفتقتر إىل عالقاٍت قويتة مع العامل األكادميتي الخارجي، مام 
يعتوق القتدرة عتىل دمتج الطتالب وأعضاء هيئتة التدريتس يف ذلك 
العتامل. واملثتال األقتوى عتىل مبادرٍة تستتند عتىل القتدرات اإلقليمية 
هتو املترشوع الرائتد “من املخيتم إىل الجامعتة” الذي أطلقته مؤخراً 
معهتد التعليتم التدويل - وهي استتجابة مبتكرة تقدم منحاً دراستية 
لالجئتني الشتباب لتي يلتحقتوا بالجامعتات القريبتة، وبالتتايل يتتم 

الحفتاظ عىل املجتمعتات األكادمييتة يف املنطقة.

إعادة بناء التعليم العايل

إن حاميتة التعليتم العتايل، وهي مهمتة معقدة ومرهقتة بحدِّ ذاتها، 
ال متثتل إاّل جتزءاً متن التحتدي التذي تواجهته املنطقتة. فالتحتدي 
الحقيقتي عتىل املتدى الطويتل ليتس هتو مجترد إعتادة بناء متا كان 
قامئتاً قبتل الترصاع، بتل ضتامن أن يتعتاىف القطتاع ويتجتاوز ستنواٍت 
املكلفتة  الترصاع  عواقتب  ورغتم  والدمتار.  والتدهتور  العزلتة  متن 
عتىل التعليتم العتايل، غالبتاً متا تعترَّض هتذا القطتاع لإلهتامل متن 
استراتيجيات إلعتادة بنتاء البلتدان التي مزقتها الحتروب يف املنطقة. 

عتىل ستبيل املثتال، مل يخصتص الصنتدوق األويل بقيمتة 18,4 مليتار 
دوالر إلعتادة إعتامر عتراق متا بعتد صتدام يف العتام 2003، لنظتام 
التعليتم العتايل أي متويتٍل عتىل اإلطتالق.30 وميكتن القتول أن هتذا 

اإلغفتال أعتاق عمليتة نهتوض البتالد ككل. 

وعتىل الرغتم متن العديتد متن األولويتات املتنافستة عتىل اإلنفتاق 
الحكومتي يف املنطقتة، يظتل االستتثامر الحكومتي يف هتذا القطتاع 
تال. وميكتن دعتم  أمتراً أساستياً متن أجتل تنفيتذ انتقتاٍل منظتٍم وفعَّ
فكترة وضتع التعليتم العتايل والجامعتي عتىل الئحتة األولويتات يف 

أعقتاب الترصاع متن ختالل أربتع حجتٍج مرابطتة يف متا بينهتا:

تتعلّتق الحجتة األوىل بتخفيتف حتدة الترصاع والعنتف. فالتعليتم 
العتايل هتو مبثابتة املنتزل - باملعنتى الحتريف أو الفكتري – لرشيحتة 
عمرية حرجة من الشتباب بني 18 و25 ستنة، إذ يشتّكل شخصياتهم 
بطترٍق متن شتأنها أن تؤثتر عليهتم طتوال بقيتة حياتهتم. ال بتد أن 
يكتون لجتم طاقتة الشتباب املتعلمتني أولويتة استراتيجية. فتإن تتّم 
إهتامل الشتباب، وبستبب عتدم االستتقرار الناتتج عتن الرصاعتات 
والتستييس، متن املمكتن أن يصبحتوا مهمشتني ومنستيني، متام قتد 
يخلتق ظروفتاًٍ مالمئتة لتجنيدهتم يف املجموعتات العنيفتة وتحويتل 
املناطتق إىل براميتل بتارود. إن هذه الديناميكيتة ذات أهميٍة خاصة 
يف العتامل العتريب اليتوم، نظتراً النتشتار حالتة الترصاع، وللمستتويات 
العاليتة نستبياً لاللتحتاق بالتعليتم العتايل، مقارنتة باملناطتق األخرى 
التتي مزقتهتا الحتروب، التتي بلغتت عتىل ستبيل املثتال 28 باملئة يف 
ستوريا يف العتام 2012، و46 باملئتة يف الضفة الغربيتة وقطاع غزة يف 

العتام 2013، وأكتر متن 60 باملئتة يف ليبيتا يف العتام 31.2003

ومتن الواضتح أن االستتثامر املبكتر يف إعتادة بنتاء التعليتم العتايل 
ميكتن أن يخلتق بيئتاٍت آمنتة ومفتوحتة بوستعها أن تعمتل مبثابتة 
ُجُزٍر من االستتقرار. وهكذا، يتم تشتجيع الطالب عىل إلقاء الستالح 
وحمتل الكتتب، ويف هتذه العملية تتغري عقليتهم بعيتداً عن العنف 
والغضتب باتجتاه العلم واملستتقبل. ومن هذا املنظور، فتإنَّ التعليَم 
العتايل وثيتق الصلتة بجميتع األطتراف املشتاركة يف إعتادة اإلعتامر، 
مبتا يف ذلتك تلتك املتعلقتة بنتزع الستالح والتريح وإعتادة اإلدماج 

والنظتام االجتامعتي وإعتادة التأقلتم النفتيس االجتامعي.

أمتا الحجتة الثانيتة، فتتمثّتل بالترورة االقتصاديتة. إّن إعتادة بنتاء 
التعليتم العتايل غايتة يف األهميتة ألن دول املنطقتة الخارجتة متن 
الترصاع تواجته تحدياٍت معقتدة ومرابطة عىل املستتوى االجتامعي 
تدفتق  بتدء  ومتع  والنفتيس.  املؤسستايت  و  واملتادي  واالقتصتادي 
االستتثامرات يف مجتال إعتادة اإلعامر، غالباً ما تصبتح الوظائف التي 

Turkey, Qatar to establish university for Syrian refugees: Minister“ 29”، حريت ديي نيوز، 13 مايو 2015.

30 جون أغريستو، Mugged by Reality: The Liberation of Iraq the Failure of Good Intentions، )نيويورك: إنكاونر بوكس، 2007( 

.141
31 تبني البيانات القيد اإلجاميل للتعليم العايل 5 وISCED 6، وتم الوصول إليها عرب اإلنرنت عىل العنوان التايل:

 World Bank ،”School enrollment, tertiary )% gross(“ ،>http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR/countries<
 .7 June 2015
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تتطلتب نوعتاً متن التعليتم ما بعد الثانتوي مطلوبة فجتأة وبأعداٍد 
كبترية. ومتن دون مرشتحني مؤهلني لشتغل هتذه الوظائتف، قد ال 
تتمّكتن البلتدان املتتررة متن ملء فترص العمل هذه، ويستتنزف 
شتغل هتذه الوظائتف عوائتد مرتفعتة تذهتب إىل التدول املجاورة 
أو إىل عتامل وافديتن متن التدول املانحتة. وهتذا بتدوره يفتوت 

فرصتة لتدريتب الجيتل القتادم متن قتادة املجتمتع.

الخريجتني ميكتن أن  وهكتذا، يف حتني أن مجموعتة واستعة متن 
تدعتم االنتعتاش، هنتاك متربرات قويتة بشتكل ختاص لالستتثامر 
يف  التحتوالت  مبتارشة  تدعتم  التتي  املجتاالت  يف  االستراتيجي 
املجتمعتات التتي مزقتهتا الحتروب. ففتي املتدى القريتب، ميكتن 
للتدريتب يف مجتاالت التدريتس والتمريتض وأعتامل اإلغاثة وطب 
الطتوارئ أن يستاعد عىل تلبيتة االحتياجتات التعليمية واإلنستانية 
والصحتة العامتة. بيتد أّن االستتثامرات عتىل املتدى الطويتل يجتب 
أن تستتهدف الخطتوط األماميتة إلعتادة اإلعتامر: كاإلدارة العامتة 
واالقتصتاد والهندستة والهندستة املعامريتة والتخطيتط الحتري. 

وتتعلّتق الحجتة الثالثتة بالتكامتل واالستتقرار االجتامعتي. تحتتاج 
الستالم  عتىل  للحفتاظ  الترصاع،  بعتد  متا  مرحلتة  يف  الحكومتات 
ولتصبتح قتادرة عتىل املنافستة اقتصاديتاً، إىل تعليتم املزيتد متن 
الشتباب يف املجتاالت األساستية املحددة أعتاله، وكذلك يف املجاالت 
والهندستة  والتكنولوجيتا  العلتوم  يف  رسيعتاً  منتواً  تشتهد  التتي 
التكنولوجتي. ومتن  والتغيتري  االبتتكار  تحترّك  التتي  والرياضيتات، 
شتأن التعليتم العتايل، التذي تُوضتع برامجه بعنايتٍة، أن يفتتح أيضاً 
يكونتون  قتد  الذيتن  املظتامل،  ولتذوي  العرقيتة  لألقليتات  املجتال 
تاريخيتاً أقتل احتتامالً لدختول هتذه املجتاالت، وال ستيام الطالبات 
)اللتوايت يكتون متثيلهتن يف التخصصتات العلميتة ناقصتاً يف العديتد 
متن البلتدان يف املنطقتة(. وهتذا بالطبتع يتطلتب قدراً متن الدعم 
عتىل  أو  الدولتة،  تديرهتا  التتي  املرافتق  عتىل  واالعتتامد  املتادي 
التعليتم العتام كنقطتة انطتالق. وحتتى لو كانتت الدولتة ال ميكنها 
أن تضطلتع بشتؤون هتذا القطاع بأكملته، فقد أثبتتت التجربة أنه 
يف أعقتاب الترصاع، يكتون القطتاع الختاص )التذي يهتدف للربتح( 
أقتل احتتامالً بأن يشتغل نفسته مبثل هتذه الخيارات االستراتيجية. 

جامعتي.  إقليمتي  بانتعتاٍش  واألخترية  الرابعتة  الحجتة  وتتعلّتق 
وبينتام تواجته العديتد متن التحديتات التعليتم العتايل يف مرحلتة 
متا بعتد الرصاع يف التدول العربية املستتقرة واملتتررة من الرصاع 
عتىل حتٍد ستواء، قتد عمتل التدمتري يف املنطقتة كاملترشط، وفتتح 
جرحتاً ليكشتف عتن العديتد متن املشتاكل العميقة األخترى تحت 
الجلتد. فتال يكفتي مجترد إعتادة بنتاء التعليتم العتايل يف مناطتق 
التذي  الوضتع  الترشق األوستط متن ختالل استتعادة  األزمتات يف 
قبتل الترصاع، مبتا فيته متن نقتاط الضعتف والثغترات  كان قامئتاً 
التتي كانتت مرافقتة لته. وبتدالً من ذلتك، فتإن الفرة التتي تعقب 
األزمتات والرصاعتات ميكتن أن تتيتح الفرصتة إلعتادة البناء بشتكٍل 
أفضتل، بتدالً متن تدويتر العلتل التتي كانتت موجتودة يف النظتم 

واالقتصاديتة. االجتامعيتة 

وعتىل املتدى الطويل، ستيكون لالستتثامر يف قتدرات التعليم العايل 
الجامعيتة دوراً حاستامً لتحفيتز تحتول العتامل العتريب إىل منطقتٍة 
طريتق  عتن  أوالً  ذلتك  يتحقتق  أن  وميكتن  ومزدهترة.  مستتقرة 
تجميتع املتوارد لتعزيتز الجتودة يف أنظمتة التعليتم العتايل، وتوفري 
املهتارات ذات الصلتة بالستوق واملعتارف الالزمتة ملعالجتة أزمتة 
التوظيتف عتىل مستتوى ستائر املنطقتة.32 حاليتاً، 55 باملئتة متن 
ستكان املنطقتة تقتل أعامرهتم عتن 24 ستنة، ويجب إيجتاد من 3 
إىل 4 ماليتني فرصتة عمتٍل جديتدة ستنوياً للحفتاظ عىل مستتويات 
البطالتة الحاليتة.33 ويف حتني أن البلتدان الغنيتة بالنفتط تستتورد 
حاليتاً الغالبيتة العظمتى متن العاملتة الالزمتة لها من جنوب آستيا 
وجنتوب رشقهتا، فتإن معتدالت بطالتة الخريجني مرتفعتة يف جميع 
أنحتاء املنطقتة. وعتىل ستبيل املثتال، تتراوح معتدالت البطالتة يف 
 15 بتني  والجزائتر  الفلستطينية ومترص  واألرايض  واملغترب  األردن 
و25 باملئتة.34 ومتثتل بطالتة الشتباب هتذه األستاس الكامتن وراء 
لعتدم  رئيتيس  محترٍك  مبثابتة  تعمتل  وهتي  االقتصتادي،  اإلقصتاء 

االستتقرار اإلقليمتي.

ورغتم ارتبتاط هتذا الوضتع بضعتف التنميتة املزمتن يف املنطقتة - 
مبتا يف ذلتك االنقستام الستيايس وانتقتال األيتدي العاملتة وغيتاب 
الرؤيتة - تظتل الحقيقتة هتي أن أنظمتة التعليتم العتايل يف جميتع 
أنحتاء املنطقتة تعاين متن انخفاض القتدرة البحثية وهجترة األدمغة 

32 مؤسسة التمويل الدولية والبنك اإلسالمي للتنمية والتعليم من أجل التوظيف

 Arab Spring Spawns “ ،أبريل 2011؛ سارة حمدان ،”Education For Employment: Realizing the Potential of Arab Youth“
“Interest in Improving Quality of Higher Education”، ذا نيويورك تاميز، 6 نوفمرب 2011. املجلس الثقايف الربيطاين،  

.2012 ،”Graduate Employment in the Middle East and North Africa: Post-Arab Spring“
33 مجدي أمني وآخرون، After the Spring: Economic Transitions in the Arab World. )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2012(؛ 

م. كلو ملدريق، “An Uncertain Future: Youth Frustration and the Arab Spring”، أوراق باردي 16، جامعة بوسطن، أبريل 2013، 
.>http://www.bu.edu/pardee/files/2013/04/Pardee-Paper-16.pdf?PDF=pardee-papers-16-arab-spring<

Young Graduates in Southern and Eastern Mediterranean Countries: Untapped Po-“ ،34 يوسف كوكوجلو وألكسندرا فاليولز

tential stuck in Job Queues” يف IEMed Mediterranean Yearbook 2012، )برشلونة: املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط(؛ دانيال 
،The Youth Bulge in Egypt: An Intersection of Demographics, Security, and the Arab Spring ،الغراف

Journal of Strategic Security 5 رقم 2 )2012(، 65-80.
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نظتري بشتكٍل مفترط.35  واكتظتاظ الجامعتات وتعليتٍم ذي طابتعٍ 
ومتن شتأن العلتامء العائدين متن الخارج بعتد فرٍة أن يستاهموا يف 
معالجتة هتذا الخلل، مستتفيدين من اطالعهم عتىل أنظمة أكادميية 
أخترى أثنتاء فترة وجودهتم يف الختارج. ومتع أن القتدرات الحاليتة 
ال ينبغتي التخلتص منهتا فتوراً، إال أّن مثّتة فرصتة واضحتة إلحتداث 

تحويي. تغيتريٍ 

اقتصاديتات  خلتق  متن  الهتدف  أّن  حتني  يف  املطتاف،  نهايتة  ويف 
مثاليتاً،  أمتراً  يبتدو  قتد  املنطقتة  مزدهترة يف  معرفتة  ومجتمعتات 
ميكتن الستراتيجية إعتادة اإلعامر التتي تضع التعليم العتايل يف مركز 
التنميتة التتي تقودهتا املعرفتة أن تلعتب دوراً تحويليتاً يف قيتادة 
التغيتري متن الترصاع إىل االزدهار. وإذا ما حظيتت الجامعات بالدعم 
التكايف، ستيكون بوستعها تزويتد الجيتل القتادم باملهتارات واملعارف 
ذات الصلتة لتعزيتز فترص الحصتول عتىل العمتل، ولتشتجيع روح 
املبتادرة يف األعتامل الحترة، ووقتف هجترة األدمغتة املوهوبتة. إّن 
الجامعتات التتي تقتدم تعليتامً عايل الجتودة ميكن ويجتب أن تكون 
الحاضنتات إلنتتاج بحتوث مبتكترة وتستويقها متن شتأنها أن تدعتم 
الولتوج إىل مجتاالت التكنولوجيتا العاليتة والقطاعتات ذات القيمتة 
لعهتد  النهايتة حتداً  التنويتع، وتضتع يف  العاليتة، وتحفتز  املضافتة 

االعتتامد عتىل النفتط.

الخالصة وتوصيات السياسة

بينتام ينزلتق العتامل العريب أكتر فأكر نحتو رصاع مفتتوح، يف الوقت 
والعتراق  وليبيتا  وستوريا  اليمتن  يف  األزمتات  فيته  تتصاعتد  التذي 
وأماكتن أخترى، أصبتح متن املهتم اآلن أكتر متن أي وقتت متى 
لفتت االنتبتاه إىل التدور املركتزي التذي يلعبته التعليتم العتايل يف 
تنميتة املنطقتة يومتاً بعتد يتوم، لئتال ينزلتق هتذا القطتاع أكتر إىل 
أستفل قامئتة األولويتات. ميثتل هتذا القطتاع بالضبط نوع االستتثامر 
الطويتل األجتل التروري ملعالجتة دوافتع عتدم االستتقرار املتجذرة 

يف املنطقتة نحتو انتعتاش مستتدام.

لبنتاء صتورة  انطتالق  نقطتة  هتذا ستوى  السياستة  موجتز  وليتس 
منهجيتة ملتا يعتاين منته قطتاع التعليتم العتايل نتيجتة للترصاع عتىل 
مستتوى املنطقتة. وال بُتّد متن إجتراء املزيتد متن البحتوث الكميتة 
والنوعيتة يف كل بلتد، ويفضتل أن يكتون ذلتك يف الوقتت الحقيقتي 
ومتن قبتل باحثتني محليتني، من أجل إنشتاء قاعتدة أدلة شتاملة. ثم 
بعتد ذلتك، ميكتن استتخدام هتذه األدلتة لحتّث مؤسستات التعليتم 
العتايل واملجتمعتات يف جميتع أنحاء العامل وحشتدها متن أجل لفت 
االنتبتاه إىل املحنتة التتي يواجههتا الطتالب واألكادمييتون وتشتجيع 

حكوماتهتم لدعتم جهتود الحاميتة واالنتعتاش.

أمتا يف متا يتعلّتق بالحاميتة، فال بتد أن يضع كافة املعنيتني عىل رأس 
أولوياتهتم تطويتر أدوات قانونيتة وسياستية لحاميتة التعليتم العايل 
القليتل  املثتري للدهشتة أن  املتأثترة بالرصاعتات. ومتن  البلتدان  يف 

متن االهتتامم تتم إيتالؤه لتأمتني الحاميتة املحلية، متع تركتز غالبية 
الجهتود الدوليتة عتىل العمتل لحاميتة العلتامء والطتالب النازحتني. 
وباالستتناد إىل توجيهتات لوستنز العامتة ومبتادئ مستؤولية الدولتة 
لحاميتة التعليتم العتايل متن الهجتوم، ال بتد متن القيتام باملزيتد من 
العمتل إلرستاء مبتادئ املستؤولية الجامعيتة لتوفتري الحاميتة والتتي 
تنطبتق عتىل مجموعتة أوستع متن الجهتات الفاعلتة، وليتس فقتط 
عتىل الجهتات املحليتة يف املجتمعتات املتتررة من الترصاع. وعالوة 
عتىل ذلتك، يجتب أن تذهتب الجهتات املعنيتة أبعتد متن املبتادئ 
إلنشتاء توجيهتات عامتة قامئتة عتىل األدلتة ومختصتة بتكل قطتاع 
بهتدف حاميتة التعليتم العتايل، متع األختذ بعتني االعتبار أبعتاد هذا 

القطتاع االجتامعيتة والثقافيتة والتعليميتة.

ال ميكتن ألحتٍد أن يُنكتر فوائتد “إنقتاذ” العلتامء، حتتى ولو لعتاٍم أو 
اثنتني، العائتدة عليهتم وعتىل عائالتهتم واملجتمع األكادميي األوستع 
)يف الوطتن أو البلتد املضيتف عتىل حٍد ستواء(. إال أّن جهتود اإلنقاذ 
تل عتدد صغري  التتي تتّم بذلهتا حتتى اآلن يف املنطقتة كانتت متن قبَ
متن املنظتامت غتري الحكوميتة الدوليتة، والتتي تعمتل عتىل النمتط 
الغتريب. ونظتراً ملصتادر متويلها، فقد وجدت هتذه املنظامت صعوبة 
يف توستيع نطتاق جهودهتا ومواصلتهتا، حتتى وهي تكافتح من أجل 
تلبيتة الطلبتات املتزايتدة باستتمرار ومواءمتهتا متع مواقتف التدول 

املضيفة.

وميكتن تعزيتز عمتل هتذه املنظامت بشتكٍل كبري من ختالل تكوين 
تحالتٍف أوضتح وأكتر تنظيتامً متع مجموعٍة واستعة متن الجامعات 
املبتدأ  تطبيتق  متن  انطالقتاً  الدوليتة،  وحتتى  اإلقليميتة  املضيفتة 
األستايس للخدمتة العامتة. وهتذا بالطبتع قتد يتطلتب دعتامً مبارشاً 
متن الحكومتات وستوف يثري حتتامً قضايا سياستية متعلقتة بالنزوح 
والعمتل والهجترة. ومتن أجتل دعتم األعتداد الكبرية متن األكادمييني 
الجامعتات  فتإن  املنطقتة،  أنحتاء  جميتع  يف  النازحتني  والطتالب 
القتادرة عتىل والراغبتة يف االنضتامم ملثتل هتذا التحالتف يجتب أن 
تجهتز “وحتدات استتجابة” خاصتة بهتا. ستيكون الغترض متن هتذه 
الوحدات تستهيل استتضافة العلامء والطالب النازحتني، ورمبا العمل 
عتىل دمجهتم بشتكٍل مؤقتت. وميكتن لهتذه الخطتوة العمليتة أن 
تكتون قابلتة للتحقيتق أكر متن االقراح املقدم مؤخراً بشتأن إنشتاء 

جامعتة يف املنفتى.

التة، يجب عتىل الهيئتات الدوليتة املنوط  ولتكتون هتذه الجهتود فعَّ
بهتا تأمتني الحاميتة للنازحتني )كمفوضيتة شتؤون الالجئتني ومنظمة 
الهجترة الدوليتة( تطويتر فهتٍم أفضتل لالحتياجتات والفترص املتاحة 
للعلتامء وطتالب الجامعتات النازحتني. ومتن شتأن ذلتك أن يضمتن 
أن نزوحهتم ليتس فترة تتدهتور فيهتا املهتارات، بل فرصتة للحفاظ 
عتىل العقتول وتنميتهتا، األمتر التذي ميّكنهتم من املستاهمة يف دعم 
مجتمعاتهتم ختالل فترة نزوحهتم وعنتد عودتهتم إىل الوطتن عتىل 

حّد ستواء.

35 فنسنت روماين، “The Politics of Higher Education in the Middle East: Problems and Prospects”، موجز الرشق األوسط 36، 

مركز كراون لدراسات الرشق األوسط، مايو 2009.
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املانحتة  الجهتات  عتىل  يجتب  تال،  فعَّ نحتو  عتىل  بذلتك  وللقيتام 
للمستاعدة  تتتآزر  أن  الوطنيتة  والحكومتات  الدوليتة  والتوكاالت 
ثتم  وإنقاذهتم،  العلتامء  لحاميتة  قويتة  إقليميتة  بنيتٍة  يف صياغتة 
ونظتراً  املطتاف.  نهايتة  يف  فيهتا  ودمجهتم  بلدانهتم  إىل  إعادتهتم 
النتشتار الرصاعتات يف املنطقتة، يجتب عتىل تركيتا واألردن ولبنتان 
ومترص - وبدعتٍم متن دول الخليتج - أن تلعتب دوراً يف أي ترتيبتاٍت 
إقليميتة بهتذا الصتدد. كتام ميكن للهيئتات الدوليتة أن ترعتى حواراً 
عتىل مستتوى املنطقتة حتول النتزوح األكادميتي متن شتأنه أن يرفتع 
الحواجتز التقنيتة أمتام الحتراك األكادميتي، مثتل االعتتامد واالعراف 

التوظيتف. ومامرستات  بالشتهادات 

وعندمتا يتعلتق األمتر بإعتادة بنتاء التعليتم العتايل، فتإن التدخل يف 
وقتٍت مبكتر أمتٌر ال بد منه. فاالنتظار حتتى تصمت املدافع ميكن أن 
يحترم جيتالً كامالً متن فرصة الحصول عتىل فرٍص تعليميتة متقدمة. 
ومتن املهتم املحافظتة عىل بعتض مظاهر الحيتاة األكادميية من أجل 
الحفتاظ عتىل هتذه املستاحات الهامة متن الحوار والبحث. وستوف 
يثبتت أن ذلتك رضوري يف إعتداد الخطط واملتوارد وتوجيهها إلعادة 

بنتاء التعليم العتايل والدولتة ككل يف أعقاب الحرب.

ميكتن للتعليتم العتايل أن يقتف عتىل قدميه مترة أخرى برعتٍة أكرب 
بكثتري، وأن يلعتب دوراً بنتاًء يف إعتادة اإلعامر إذا قامتت الحكومات 
الوطنيتة والجهتات املعنية األخترى بإعداد رؤية استراتيجية تعاونية 
للقطتاع يف مرحلتٍة مبكترة متن االنتعتاش. وميكتن للجهتات الفاعلتة 
الدوليتة تستهيل إجراء مشتاوراٍت واستعة مع كافة الجهتات املعنية، 
مبتا يف ذلتك قتادة التعليتم العتايل واملستؤولني الحكوميتني وممثتي 
املجتمتع املتدين. ومتن شتأن عمليتة حتواٍر كهتذه أن تحّفتز التفكتري 
االبتتكاري حتول تطويتر التعليتم العتايل وأن تشتّجع عتىل تنظيتٍم 
أكتر تعتاوين للقطتاع وأن تدعتم التخطيتط طويتل األجتل الختاص 

بالجامعتات وتوضيتح مهمتهتا.

الترصاع يف  بعتد  الختاص برعتٍة  العتايل  التعليتم  توّستع  متا  كثترياً 
املنطقتة. بينتام غالبتاً متا تُتّهتم الجامعتات الخاصتة بترداءة نوعيتة 
التعليتم التذي تقدمته وستوء تنظيمهتا، إال أنهتا ميكتن أن تكون أكر 
قتدرة عتىل التكيتف متن الجامعتات املركزيتة التتي تديرهتا الدولة، 
متام يتؤّدي إىل رسعتة يف االستتجابة للفترص التتي يتيحهتا االنتعاش. 
ولتجتاوز االنقستام غتري املفيتد بتني الدولة والستوق وضتامن قاعدة 
متويتل مستتدامة يف ظتل التشتديد عتىل املتوارد، يجتب العمتل عىل 
الدولتة،  عتىل  االعتتامد  متن  تقلتل  مبتكترة  متويتل  منتاذج  تجربتة 
كالجامعتات الخاصتة غتري الربحيتة والترشاكات بتني القطاعتني العام 
والختاص. وعتىل عكس الواليتات املتحتدة ذات التاريتخ الطويل من 
الجامعتات الخاصتة التتي تعمل بتمويٍل خريي، تم إنشتاء الجامعات 
الخاصتة يف الترشق األوستط برعتٍة ويف كثتريٍ متن األحيان متن ِقبَل 
رجتال أعتامٍل مل يقّدمتوا الكثتري متن املستاهامت الخرييتة يف قطتاع 
التعليتم العتايل يف املتايض. وذلتك رغتم أّن بعض أقتدم الجامعات يف 
املنطقتة، كجامعتة القرويتني يف تونتس، تتم متويلهتا بستخاٍء من قبل 
أهتل الختري، من الذكتور واإلناث. ويف هذا الستياق، ال بتد من النظر 
يف منتاذج متن التوأمتة متع جامعتات أخترى يف املنطقتة، فضتالً عتن 

استتخدام أمتوال الزكاة.

يقتّدم البحتث يف مستائل الترصاع واالنتعتاش )متن منظتور العلتوم 
البحتتة والعلتوم االجتامعيتة والعلتوم اإلنستانية( للجامعتات التتي 
متتر يف حالتة التعتايف فرصتاً فريتدًة إلطتالق ثقافتة البحتث العلمتي 
أّن  إال  الشتأن.  بهتذا  مهتّمتة  دوليتة  جهتاٍت  متع  بالرشاكتة  لديهتا 
معظتم البحتوث حتول القضايتا املتعلقة بالنتزوح وحتاالت الطوارئ 
جامعتات  اآلن  تقودهتا  الحترب  بعتد  اإلعتامر  وإعتادة  واألزمتات 
ووكاالت ومنظتامت غتري حكوميتة من دول الشتامل، كتام أنها تكون 
بحتوٌث استتخالصية بطبيعتهتا. ومتن املمكتن أن يكتون عمتل هتذه 
الجامعتات واملنظتامت أكتر فعاليتة لتو تتم تنفيتذه بالتعتاون متع 
مؤسستات وباحثتني محليتني. وال ميكن ملجتمعتات املنطقة أن متتلك 
حقيقتًة عمليتة إعتادة البنتاء إال متن خالل إنشتاء قتدرة بحثية ذات 
مستتوى عاملتي يف مجتاالت العمل اإلنستاين واالنتعاش بعتد الحرب.
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