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عرفان وتقدير
تلقت هذه الدراسة دعامً مالياً بحثياً من منظمة «الدولية للرتبية» مبوجب برنامج املنح البحثية حول «اإلستجابة
العاملية للخصخصة املتزايدة للتعليم» .نحن ممتنتان لكل من أنجيلو غافرييالتوس ونيكوال واتشتري ومار كانديال
لدعمهم لنا خالل عملية اجراء البحث .نحن ممتنتان لهدى خوري التي قدمت لنا مالحظات عىل املسودة .ونوجه
تقديرا ً خاصاً لشيتال غودا عىل املساعدة البحثية .وأخريا ً ،نود أن نشكر املشاركني يف املقابالت ،الذين أعطونا من
وقتهم وتقاسموا معنا الوثائق واألفكار.
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امللخص التنفيذي

من أصل  ٥٧مليون طفل ال يحصلون عىل التعليم عرب
العامل ،يعيش أكرث من ثلثهم يف أوضاع من النزاع والهشاشة.
ساهمت األزمة املتصاعدة يف سوريا جوهرياً يف وضع هذه
النسبة السكانية خارج املدرسة ،بوجود أكرث من نصف
األطفال واملراهقني السوريني الالجئني البالغ عددهم ١،٤
مليون خارج املدرسة.
مع أن التعليم يف حاالت الطوارىء ازداد كأولوية سياسة
يف مهامت املنظامت الدولية ،انخفضت الحصة اإلجاملية
ملساعدات التنمية عرب البحار بصورة حادة يف السنوات
األخرية ،مع اإلنخفاض املطرد للتمويل يف الدول املتأثرة
بالنزاع .ويف هذا السياق ،صار انخراط القطاع الخاص يف
التعليم جذاباً أكرث فأكرث لرشيحة متنامية من املجتمع
الدويل .استجاب ممثلو القطاع الخاص بدورهم ،عرب تشجيع
مبادرات جديدة ،والتزامات متويل ،وترتيبات رشاكة لدفع
قضية تعليم األطفال الالجئني .إن التزامات كهذه تدل عىل
الدور املتنامي للكيانات الخاصة كممولني ومقدمني تعليميني
يف سياقات األزمة.
تستكشف هذه الدراسة العالقة املعقدة بني النزاع ومشاركة
القطاع الخاص من خالل دراسة حالة تعليم أطفال السوريني.
يقدر أن  ٩٠٠ألف طفل ومراهق سوري الجىء غري مسجلني
يف املدارس ،مع نسبة التحاق  ٧٠يف املئة فقط يف األردن و٤٠
يف املئة يف لبنان و ٣٩يف املئة يف تركيا .عىل رغم أن مشاركة
القطاع الخاص يف هذا السياق تتوسع بوضوح ،فإن الطبيعة
الدقيقة لهذه املشاركة ومستواها غري معروفة .يسعى هذا
البحث اىل فهم أفضل للكيانات الخاصة املشاركة يف القطاع،
والنشاطات التي تقوم الرشكات واملؤسسات الخاصة من
خاللها بدعم التعليم ،واملربرات والبواعث التي تدفعهم اىل
املشاركة .عند هذا الحد ،تسرتشد هذه الدراسة باألسئلة
البحثية اآلتية )١ :ما هي الرشكات واملؤسسات الخاصة التي

تشارك حالياً يف تعليم الالجئني السوريني يف لبنان واألردن؟
 )٢ما هي طبيعة هذه املشاركة؟  )٣ما هي املربرات خلف
مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني السوريني؟
إن مشاركة القطاع الخاص يف التعليم موضوع مثري للجدل
يف الدوائر اإلنسانية والتنموية واألكادميية الدولية .ترتبط
املناقشات بأسئلة عن الوصول والنوعية والحقوق التعليمية،
وكذلك عن واجب الدولة يف توفري التعليم .هذه القضايا
بارزة خصوصاً يف سياقات النزاع والهشاشة حيث تحتد
التحديات التي تواجه إدارة التعليم الرسمي وتوفريه .تعرتف
هذه الدراسة باحتامل وجود مجموعة من التصورات
ملشاركة القطاع الخاص يف التعليم.
جمعت بياناتنا بني أيار  ٢٠١٦وشباط  .٢٠١٧وانتجنا أو ًال
«مسحاً» ملشاركة القطاع غري التابع للدول يف تعليم الالجئني
السوريني يف لبنان واألردن وتركيا .ثم أجرينا مقابالت
للمعلومات الرئيسية مع  ٢٨ممثالً عىل الصعيدين الدويل
والقطري من القطاع الخاص ومن الرشكاء مع القطاع الخاص،
وبينهم املستجيبون من الرشكات واملؤسسات ووكاالت األمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية والجهات
املانحة عىل مستوى ثنايئ .وهكذا ،ميكننا الحصول عىل
النتائج من مجموعة من مصادر البيانات ،مبا يف ذلك البحث
املنهجي عىل اإلنرتنت لتحديد الالعبني غري التابعني للدول
املشاركني يف القطاع ،وتحليالت الوثائق وصفحات الويب
ووسائط التواصل االجتامعية من الرشكات واملؤسسات،
واملقابالت للمعلومات الرئيسية.

يف النصف الشاميل لألرض ،و ٦١يف املئة ليس التعليم من
مهامتها الرئيسية .ويستضيف األردن غالبية هؤالء الالعبني
( ٨٠يف املئة) يليه لبنان ( ٧٤يف املئة) وتركيا ( ٦٤يف املئة).
سلطنا الضوء عىل طرق عديدة عمل عليها القطاع الخاص
لتحسني نوعية التعليم والوصول اىل الالجئني يف لبنان واألردن
وتركيا .األنواع الثالثة األوىل للمشاركة هي متويل قطاع
التعليم ( ٤٩يف املئة) وتطوير وتوزيع ابتكارات التعليم
التكنولوجية ( ٤٩يف املئة) وتوفري التنمية املهنية للعاملني يف
قطاع التعليم ( ٣٣يف املئة) .إن العديد من هذه املبادرات
قامئة عىل الرشاكة ،وتنضم اىل مجموعة من الرشكات
واملؤسسات والهيئات الحكومية واملنظامت غري الحكومية
ووكاالت األمم املتحدة.
تعرض نتائجنا أيضاً ملجاالت ذات اهتامم ،مبا يف ذلك )١
التنسيق غري الفاعل بني رشكات ومؤسسات القطاع الخاص،
وبني الدولة والقطاعات من غري الدولة )٢ ،التدخالت غري
املؤطرة مع التشديد املفرط عىل التكنولوجيا )٣ ،احتامل
صعود انشاء املدارس الخاصة عىل حساب توفري التعليم
الرسمي )٤ ،األدوار الغامضة ملمثيل الرشكات يف صنع
السياسات الرسمية والتمويل العاملي ،و )٥التوترات بني
الغايات اإلنسانية ودوافع تحقيق الربح للمشاركة يف القطاع.

نعرض فهامً دقيقاً لألدوار املتعددة الوجه لالعبي القطاع
الخاص ومشاركتهم يف التعليم يف سياقات األزمة اإلنسانية
 وهذا مجال جرى تأطريه تاريخياً باعتباره من مسؤوليةتشري النتائج التي توصلنا إليها اىل ارتفاع حديث يف مشاركة القطاع العام .وتشري النتائج التي توصلنا إليها أن رشكات
القطاع الخاص يف تعليم الالجئني السوريني ،إذ تشارك رشكات األعامل واملؤسسات لها دور مهم محتمل يف دعم تعليم
الالجئني السوريني .ونظرا ً اىل حجم األزمة ،فإن االعتامد حرصا ً
أعامل ومؤسسات يف مجموعة سياقات وتشارك بأشكال
عديدة ومختلفة .ووجدنا أن من  ١٤٤منظمة من غري الدول عىل الالعبني التقليديني للقطاع العام يبقى محدودا ً وغري
تشارك يف تعليم الالجئني السوريني ،هناك  ٤٢يف املئة رشكات واقعي .ومع ذلك ،نثري أيضاً قضايا رئيسية مهمة وتتعلق
بقيود عىل القدرة املفرتضة للقطاع الخاص من أجل الفهم
ومؤسسات خاصة .ومن هذه ،تتمركز  ٧٦يف املئة منها

والعمل ضمن السياقات اإلنسانية التي تتطور برسعة.
وبالتحديد ،يسلط بحثنا الضوء عىل التوترات األخالقية بني
الدوافع اإلنسانية وتلك املتعلقة بالربح من الرشكات التي
تستثمر يف هذه األزمة .من خالل عرض هواجس محددة،
يشجع بحثنا مجتمع التعليم العاملي عىل أن يسأل عن كيفية
تسخري الخربات واألموال من القطاع الخاص بطريقة منسقة
وأخالقية تأخذ يف اإلعتبار مسؤولية الدولة يف واجب تحمل
العبء لتوفري التعليم النوعي .هذا الجهد يجب أن يكون
منسقاً ومؤطرا ً ومنصفاً ،ويستند اىل التزام حقوق التعليم
لالجئني.

اإلستثامر يف األزمة:
مشاركة القطاع الخاص يف تعليم
الالجئني السوريني

 – ١مقدمة

جامعة ستانفورد يف كانون الثاين  ٢٠١٦القطاع الخاص
اىل معالجة أزمة الالجئني السوريني عرب التعليم .وشاركت
مجموعة من الرشكات والجمعيات الخريية يف املبادرات
من أصل  ٥٧مليون طفل ال يحصلون عىل التعليم عرب
املذكورة ،مثل «غولدمان ساكس» ،و»هيوليت باكارد»،
العامل ،يعيش أكرث من ثلثهم يف أوضاع من النزاع والهشاشة.
و»غوغل» ،و»لينكد إن» ،و»مايكروسوفت» ،و»بريسون
ساهمت األزمة املتصاعدة يف سوريا جوهرياً يف وضع هذه
أدوكايشن» ،و»ديسكافريي لرينينغ آالينس» ،ومؤسسة
النسبة السكانية خارج املدرسة ،بوجود أكرث من نصف
«آيكيا» ،و»بريدج انرتناشونال أكادمييز» ،و»راند» .ومنذ
األطفال واملراهقني السوريني الالجئني البالغ عددهم ١،٤
ذلك الحني ،أطلقت التزامات متويل عديدة جديدة من
مليون خارج املدرسة .يتحرك املجتمع التنموي الدويل
القطاع الخاص وترتيبات رشاكة لتعزيز قضية تعليم األطفال
لإلستجابة لهذا األمر وغريه من األزمات اإلنسانية ،حيث
السوريني .تدل هذه االلتزامات عىل تنامي دور الكيانات
صار التعليم يف حاالت الطوارىء كأولوية سياسة يف مهامت
الخاصة كممولني وكمقدمني للخدمات التعليمية يف سياقات
املنظامت الدولية .عىل أي حال ،انخفضت الحصة اإلجاملية
األزمة.
للمساعدات التنمية عرب البحار بصورة حادة يف السنوات
األخرية ،مع اإلنخفاض املطرد للتمويل يف الدول املتأثرة
تستكشف هذه الدراسة العالقة املتبادلة املعقدة بني النزاع
بالنزاع .يف إطار هذا السياق ،صار انخراط القطاع الخاص
ومشاركة القطاع الخاص من خالل دراسة حالة تعليم أطفال
يف التعليم جذاباً أكرث فأكرث لرشيحة متنامية من املجتمع
السوريني .عىل رغم أن مشاركة القطاع الخاص يف هذا
الدويل .استجاب ممثلو القطاع الخاص بدورهم.
السياق تتوسع بوضوح ،فإن الطبيعة الدقيقة لهذه املشاركة
ومستواها غري معروفة .يسعى هذا البحث اىل فهم أفضل
عىل سبيل املثال ،يف كانون الثاين  ،٢٠١٦خالل االجتامع
للكيانات الخاصة املشاركة يف القطاع ،والنشاطات التي تقوم
السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس ،تعهد أعضاء
الرشكات واملؤسسات الخاصة من خاللها بدعم التعليم،
تحالف األعامل الدويل من أجل التعليم «غلوبال بيزنس
واملربرات والبواعث التي تدفعهم اىل املشاركة .وحصلنا
كواليشن فور أدوكايشن» دفع  ٧٥مليون دوالر أمرييك لدعم
عىل النتائج من مجموعة من مصادر البيانات ،مبا يف ذلك
تعليم الالجئني السوريني يف لبنان واألردن وتركيا .وعقدت
البحث املنهجي عىل اإلنرتنت ملعرفة الجهات الفاعلة من
قمة يف البيت األبيض حول الالجئني يف أيلول  ،٢٠١٦حيث
غري الدول املشاركة يف القطاع ،وتحليالت الوثائق وصفحات
قدم الرئيس باراك أوباما تحدياً لـ»القطاع الخاص يف
الويب ووسائط التواصل االجتامعية من رشكات األعامل
الواليات املتحدة بغية البناء عىل خربته الفريدة وموارده
واملؤسسات ،واملقابالت للمعلومات الرئيسية مع القطاع
وروح املبادرة لديه من أجل مساعدة الالجئني عىل استعادة
الخاص وأولئك الذين يتشاركون مع القطاع الخاص ،وبينهم
السيطرة عىل حياتهم واإلندماج مع مجتمعاتهم املحلية
الرشكات واملؤسسات ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري
الجديدة» .وكان التعليم هو األول بني ثالثة «مجاالت تأثري»
الحكومية والوكاالت املانحة عىل مستوى ثنايئ.
استشهد بها أوباما ،مفصالً غايته مبعالجة ذلك من خالل
استجابة القطاع الخاص .وكذلك دعت القمة اإلنسانية
أظهرت نتائجنا ارتفاعاً حديث العهد يف مشاركة القطاع
العاملية يف أيار  ٢٠١٦ومنتدى وزارة الخارجية األمريكية يف
الخاص يف تعليم الالجئني السوريني ،حيث تشارك رشكات

األعامل واملؤسسات يف مجموعة من السياقات وتشارك يف
أشكال مختلفة عديدة .وسلطنا الضوء عىل طرق عديدة
عمل عليها القطاع الخاص لتحسني نوعية التعليم والوصول
اىل الالجئني يف لبنان واألردن وتركيا .تعرض نتائجنا أيضاً
ملجاالت ذات اهتامم ،مبا يف ذلك التنسيق غري الفاعل بني
رشكات ومؤسسات القطاع الخاص ،وبني الدولة والقطاعات
من غري الدولة ،والتدخالت غري املؤطرة مع التشديد املفرط
عىل التكنولوجيا ،واحتامل صعود انشاء املدارس الخاصة
عىل حساب توفري التعليم الرسمي ،واألدوار الغامضة ملمثيل
الرشكات يف صنع السياسات الرسمية والتمويل العاملي،
والتوترات بني الغايات اإلنسانية ودوافع تحقيق الربح
للمشاركة يف القطاع.

 – ٢تعليم الالجئني السوريني يف
لبنان واألردن وتركيا
اإلحصاءات عن الوصول اىل التعليم بالنسبة اىل الالجئني
السوريني مذهلة .قبل الحرب ،كان  ٩٤يف املئة من األطفال
السوريني ملتحقني بالتعليم االبتدايئ واملتوسط .لكن اآلن،
تصل معدالت التحاق األطفال من الالجئني السوريني اىل ٧٠
يف املئة فقط يف األردن ،و ٤٠يف املئة يف لبنان ،و ٣٩يف املئة
يف تركيا .وتشري التقديرات اىل أن  ٩٠ألف طفل ومراهق من
الالجئني السوريني غري مسجلني يف املدارس.

النظام التعليمي الالمركزي املخصص بدرجة عالية ،والسياق
السيايس الطائفي املفكك ،فإن الالعبني غري التابعني للدولة
يلعبون دورا ً مركزياً يف توفري الخدمات التعليمية لالجئني
وغريهم من السكان املهمشني لبعض الوقت.
يف األردن ،عىل رغم اإلجراءات املهمة ملعالجة األزمة ،تكافح
الحكومة الستيعاب أكرث من  ٦٦٠ألفاً من الالجئني السوريني،
بينهم  ٢٢٦ألفاً بعمر املدرسة .ووفقاً لوصف أحد تقارير
«اليونيسيف» فإن «اإلفتقار اىل الوصول ،والبيئة العدائية،
والقدرة املتدنية لبعض املدارس حالت أيضاً كام يشاع دون
التحاق أطفال سوريني يف املدارس النظامية الرسمية يف
األردن .ويقال أيضاً أن املدارس األردنية تفتقر اىل املوارد
للمساعدة الناجزة لالجئني .وتعمل بعض املدارس أصالً
بقدرتها الكاملة ...وال ميكنها أن تتحمل مالياً تنفيذ نظام
الدوامني لزيادة قدرتها» .عىل رغم أن الحكومة األردنية
جهدت الستيعاب العدد املتزايد من التالميذ الالجئني،
مثالً من خالل زيادة عدد املدارس العاملة بدوامني ،عانت
املدارس من اإلكتظاظ ،وازدادت التوترات داخل املجتمعات
املحلية املضيفة.

واجهت تركيا أيضاً عقبات مهمة ملعالجة األزمة ،إذ أنفقت
أكرث من ستة مليارات دوالر لدعم ماليني الالجئني الوافدين
اىل البالد .بحلول آذار  ،٢٠١٦كانت تركيا املستضيف األكرب
للسكان السوريني الالجئني بعمر املدرسة ،مليون و ٣٥٣ألف
طفل – زهاء النصف من كل الالجئني السوريني يف البالد .كان
أكرث من  ٥٠٠ألف طفل بعمر املدرسة من دون وصول اىل
تكابد دول الجوار الستيعاب التالمذة السوريني يف أنظمتها
التعليم .مبوازاة نظام الدوامني املدريس ،أنشأت تركيا مراكز
املدرسية .عىل سبيل املثال ،سجلت املفوضية العليا لألمم
تعليم موقتة لألطفال الالجئني ،لكن «غالبية هذه املدارس
املتحدة لالجئني أكرث من مليون الجىء سوري يف لبنان،
كيانات بدائية بني جدران شقق .ليست هناك مساحات
نصفهم أطفال بعمر املدرسة .أجرت الحكومة اللبنانية
ترفيهية ،تفتقر اىل الطاوالت والكرايس والقرطاسية ...بسبب
تغيريات يف سياستها وأنشأت نظام مداورة الستيعاب
اإلفتقار اىل التمويل ،يواجه كثري منها اإلقفال» .جاءت إحدى
الالجئني ،لكن النظام املدريس الرسمي صار متخامً .ونظرا ً اىل
وسائل توفري التعليم أيضاً عىل شكل مدارس يديرها سوريون

بتمويل خاص ،مبدئياً من خالل ممولني من الخليج.
يف ضوء األزمة املتواصلة لالجئني السوريني والتحديات
التعليمية املذكورة أعاله بالنسبة اىل لبنان واألردن وتركيا،
صار دور القطاع الخاص مهامً أكرث فأكرث .عىل أي حال،
وبسبب الطبيعة الراهنة واملتطورة لألزمة ،أجري القليل
من البحث الدقيق لدرس ومسح أدوار الكيانات الخاصة
يف تعليم الالجئني السوريني .نظرا ً اىل الترصيحات األخرية
يف املحافل واملناسبات الرفيعة املستوى ،فإن العديد من
الجهات الخاصة املعروفة واملؤثرة توخى بوضوح أدوارا ً
رئيسية يف تخفيف هذه األزمة .يسعى هذا البحث اىل فهم
الطبيعة املحددة واملربرات وراء هذه املشاركة.

 - ٣تصور املشاركة التعليمية
للقطاع الخاص يف سياقات النزاع
والهشاشة
إن مشاركة القطاع الخاص يف التعليم موضوع خاليف للغاية
يف الدوائر األكادميية والتنموية واإلنسانية الدولية .ترتبط
املناقشات بأسئلة عن الحقوق التعليمية ،وكذلك عن واجب
الدولة الواضح باعتبارها املتولية املبدئية لواجب توفري
التعليم النوعي وضبط األنظمة الوطنية .هذه القضايا بارزة
خصوصاً يف سياقات النزاع والهشاشة حيث تحتد التحديات
التي تواجه إدارة التعليم الرسمي وتوفريه.
باإلشارة اىل مواضيع الوصول والجودة ،يرص أنصار مشاركة
القطاع الخاص عىل أن املشاركة الخاصة يف إدارة التعليم،
ومتويله ،وتوفريه تقدم آليات موثوقة وفعالة للتعليم الفاعل
لألطفال والشباب يف سياقات النزاع والهشاشة .عندما تفتقر
الحكومة اىل القدرة عىل توفري ما يكفي من أجل تعليم
السكان ،ميكن للقطاع الخاص أن ميأل الفجوة من خالل
مجموعة متنوعة من املشاركات .يجادلون أن هذه املشاركة
حرجة باعتبارها شكالً من املساعدات اإلنسانية يف غياب
قطاع عام مستقر وعامل.
ردا ً عىل هذه الجداالت ،يدعي املعارضون يف النقاش أن
مشاركة القطاع الخاص يف التعليم هو مظهر نيو-ليبريايل
متأصل يف افرتاض خاطئ باعتبار التعليم كسوق .يجادل
النقاد أن مشاركة القطاع الخاص تضعف األنظمة الرسمية
للتعليم وتقوض عنرصا ً رئيسياً للتعليم باعتباره حقاً إنسانياً:
مسؤولية الدولة يف توفري التعليم .يف بعض السياقات ،أثريت
تساؤالت عن دور الجهات الخاصة يف تقويض رشعية الدولة،
وكان لهذا أثر سلبي عىل بناء السالم وبناء الدولة.

«القيمة املشرتكة» ،يالحظون ميزة «ايجاد قيمة اقتصادية
بطريقة تُوجد أيضاً قيمة للمجتمع من خالل معالجة
وعالوة عىل ذلك ،يف أوضاع هشة ،كثريا ً ما تعترب استجابة
القطاع الخاص أنها ليست غري عادل فحسب ،ولكن أيضاً
حاجاته وتحدياته» ،وحيث ميكن ملساهامت الرشكات يف
القضايا اإلجتامعية أن تكون «وسيلة جديدة لتحقيق النجاح
استغاللية .ابتكرت الصحافية نعومي كالين مصطلح
االقتصادي» .يتوخى أنصار القيمة املشرتكة أهدافاً إنسانية
«رأساملية الكارثة» لوصف النظر اىل األحداث الكارثية
وقامئة عىل الربح ،ليس فقط باعتبارها متوافقة ،بل أيضاً
باعتبارها مناسبة للقيام بإصالحات نيو-ليبريالية قامئة عىل
اقتصاد السوق ،أو كام تقول« :التعامل مع الكوارث باعتبارها مرغوبة لجميع املشاركني ،بينام يرى املنتقدون توترا ً إشكالياً
فرصاً مثرية للسوق» .ويف التعليم ،أفيد أن رأساملية الكارثة بني هذه الدوافع املختلفة.
ظهرت يف مجموعة سياقات .يف مرحلة ما بعد إعصار كاترينا
وإدراكا إلمكانات وجود مجموعة من التصورات ملشاركة
يف نيو أورلينز ،عدل اإلصالحيون نظام التعليم الرسمي
القطاع الخاص يف التعليم ،يسعى بحثنا اىل توضيح هذه
لتوسيع «التشارتر سكولز» (املدارس املستقلة املمولة من
املناقشات من خالل دراسة متأنية ملشاركة القطاع الخاص
القطاع العام) التي يديرها القطاع الخاص ،باعتبار أن
يف السياقات التأثرة بالنزاع والعمليات التي تدفع هذه
اإلعصار «رب ضارة نافعة» وفرصة إلصالح نظام املدارس
املشاركة.
الرسمية الذي يكابد من خالل اسرتاتيجيات السوق .يف
هايتي ،بعد الزلزال الذي وقع عام  ،٢٠١٠تلقى نظام
التعليم املخصخص للغاية دعامً من مرصف «انرت-أمريكان
ديفيلومبنت بنك» الذي أقام رشاكة مع وزارة الرتبية يف
هايتي لتقديم دعم جوهري للمدارس الخاصة املوجودة من
أجل تعزيز القطاع الخاص .ويف ليبرييا ،حيث السياق هش
للغاية ،واالنهيار االقتصادي ثابت ،والنزاع ،وآخريا ً تفيش مرض
«أيبوال» ،فإن نظام املدارس الرسمية يف طريقه اىل االستعانة
برشكة تبتغي الربح من الخارج ،هي «بريدج إنرتناشونال
أكادمييز» ،وعدد من الجهات الخاصة األخرى .يف مثل
هذه الحاالت ،ترضب األزمة ،وترى الجهات الفاعلة فرصة
لوضع سياسات وبرامج ،يف حني تعالج الحاجات التعليمية،
تشجع يف الوقت ذاته مصالح القطاع الخاص .وترتكز هذه
«الخصخصة عن طريق الكارثة» عىل «منطق الالرجعة»
حيث تتخذ تدابري باعتبارها موقتة ،ولكن يف الواقع متيل اىل
إعادة تحديد مساحات السياسة الطويلة األجل.
ومع ذلك ،يشكك مؤيدو مشاركة القطاع الخاص يف التعليم
مبفاهيم االستغالل يف سياقات الهشاشة .واستنادا ً اىل مفهوم

 – ٤أسئلة البحث وتصميه
 * ١ما هي الرشكات واملؤسسات الخاصة التي تشارك حالياً
يف تعليم الالجئني السوريني يف لبنان واألردن وتركيا؟
 * ٢ما طبيعة هذه املشاركة؟
 * ٣ما هي املربرات خلف مشاركة القطاع الخاص يف تعليم
الالجئني السوريني؟
يشمل القطاع الخاص عموماً كل االطراف غري التابعني
للدول ،مبن فيهم املنظامت غري الحكومية واملنظامت الدينية
ومعاهد األبحاث/الجامعات واملؤسسات والرشكات .وعىل
رغم أننا جمعنا البيانات األولية عن كامل القطاع غري التابع
للدولة ،فإن تركيزنا يف تحليل هذا البحث يستهدف تحديدا ً
الرشكات الخاصة واملؤسسات التجارية .ومن أجل تحديد
نطاق دراستنا ،ونظرا ً أيضاً اىل التاريخ الحديث املختلف
للغاية وأنواع مشاركة الرشكات املختلفة للغاية ،فإننا حني
نشري يف تحليلنا اىل «الجهات الخاصة» أو «القطاع الخاص»
فإمنا نركز عىل نشاطات رشكات األعامل ،وتحديدا ً عىل برامج
املسؤولية االجتامعية للرشكات ،واملؤسسات التجارية التابعة
لها .وكذك إن تعبري الجمعيات الخريية واملؤسسات التجارية
عادة ما تكون الذراع غري الهادفة للربح لدى الرشكة ،وهي
تعمل عادة مبيزانية تشغيل مختلفة.
يرمي جمع البيانات لدينا أوالً اىل إنتاج «مسح» ملشاركة
القطاع غري التابع للدولة يف تعليم الالجئني السوريني يف
لبنان واألردن وتركيا .واختريت هذه البلدان الثالثة ألنها
مجاورة لسوريا ،وبالتايل تستضيف عددا ً كبريا ً جدا ً من
الالجئني .وأجري بحث منهجي يف اإلنرتنت يف جهد لتحديد
جميع الالعبني غري التابعني للدولة والذين يشاركون يف
القطاع ،وإنشاء مجموعة بيانات شاملة .ونحن ندرك أن
نتائج هذا البحث قد ال تكون مفصلة ،أو أن بعض الجهات

غيت نشاطاتها ،أو أن العبني جددا ً رمبا صاروا
الخاصة ّ
مشاركني بعدما بدء بحثنا .وساهمت مقابالت مع مصادر
معلومات رئيسية أيضاً يف مجموعة البيانات الخاصة باألسامء
التنظيمية .وما أن جرى اعداد القامئة الشاملة للجهات غري
التابعة للدولة ،وضعنا رمزا ً ملشاركة كل طرف عىل أساس
أنواع املشاركة (انظر امللحق (أ) موقع املشاركة ،موقع
املقر الرئييس ،املهمة التنظيمية .وجرى تحديد هذا الرتميز
من تحليالت الوثائق وصفحات الويب ووسائل التواصل
االجتامعي من كل منظمة.
من أجل الحصول عىل فهم أشمل ألدوار القطاع الخاص
وطبيعة مشاركته ودوافعه للمشاركة ،فضالً عن تحليالت
الوثائق ،أجرينا مقابالت مع مصادر معلومات رئيسية مع
املمثلني الدوليني والقُطريني املقيمني من القطاع الخاص
والذين لديهم رشاكة مع القطاع الخاص ،مبا يف ذلك
املستجيبني من الرشكات واملؤسسات ووكاالت األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية ،والوكاالت املانحة
عىل مستوى ثنايئ .شارك جميع الذين جرت مقابلتهم يف
بعض القدرات لتعليم الالجئني السوريني .ويف اإلجامل،
أجرينا  ٢٨مقابلة معمقة استغرقت ساعة واحدة كمعدل
وسطي .وأجريت املقابالت أساساً باللغة اإلنكليزية ،وبعض
اللغة العربية ،عىل أساس اللغة املفضلة لدى الضيف.
وسجلت املقابالت وجرى تفريغها ووضعت لها رموز بحسب
املوضوع .وعرضت النتائج األولية لهذا البحث عىل مامرسني
تربويني دوليني يف مؤمتر «توفري التعليم لألطفال الالجئني
من مناطق النزاع يف الرشق األوسط  -املسار الرسيع لتكافؤ
الفرص واإلندماج» ،يف استوكهومل ،السويد يف ترشين الثاين
 .٢٠١٦وأدخلت ردود الفعل من هذا العرض أيضاً ساهم يف
تحليالتنا واستنتاجاتنا.
إن املحدودية األساسية لبحثنا مرتبطة بالطبيعة املتغرية
لألزمة واملشاركة التعليمية فيها ،مام ميكن يجعل بعض

بياناتنا قدمية عىل رغم جمعها حديثاً .وكذلك ،إن مشاركة
الجهات الخاصة حديثة للغاية ،وكذلك هي النشاطات التي
وجدنا أنها غالبا ما ال تكون برامج راسخة ،إذ أن العديد
من املبادرات يف مراحلها الجنينية أو التخطيطية ليس إال.
وأخريا ً ،كان تركيزنا مقترصا ً عىل أنواع املشاركة وفهم الدوافع
واملربرات خلف مشاركة القطاع الخاص ،وليس عىل اآلثار
الحاسمة للمشاريع املتميزة املدعومة من القطاع الخاص .إن
املرحلة املقبلة يف بحثنا ستشمل عىل األرجح جمع البيانات
عىل املستوى القطري عىل مجموعة مختارة من املبادرات
التعليمية الخاصة حيث ميكن أن نشمل أصوات املستفيدين
من الربامج يف تحليلنا (عىل سبيل املثال املعلمون واألرس
والتالميذ).

 – ٥النتائج الوصفية

مع عدد أقل بعض اليشء يف لبنان ( ٧٤يف املئة) ،وحتى أقل
يف تركيا ( ٦٤يف املئة) (انظر الشكل  .)٢مل يحقق بحثنا يف
ملاذا اختارت الجهات الخاصة العمل يف بلدان معينة ،ولكن
استنادا اىل البيانات التي جمعت بني أيار وترشين الثاين
يفهم أن االستقرار السيايس واالقتصادي وتقبل الحكومات
 ،٢٠١٦وجدنا إجامالً  ١٤٤منظمة غري تابعة لدول وعاملة يف
مشاركة القطاع الخاص ،تاريخياً ويف اللحظة الراهنة ،رمبا
مجال تعليم الالجئني السوريني ،مبا يف ذلك منظامت مجتمع
كانت من األسباب .ومن الجدير بالذكر أنه من البلدان
املدين/غري حكومية ،ومعاهد/جامعات بحثية ،ومنظامت
الثالثة يف العينة الخاصة بنا ،فإن البلد الذي لديه العدد
دينية ،ورشكات أعامل ،ومؤسسات (انظر الشكل  . )١وتشمل
األقل من الالجئني لديه أوسع استجابة من القطاع الخاص
هذه  ٤٦رشكة ،مثل «أكسنتشور» و»بريدج انرتناشونال
يف التعليم ،بينام البلد الذي لديه العدد األكرب من الالجئني،
أكادمييز» و»غولدمان ساكس» و»هيوليت باكارد» و»آي
لديه استجابة أقل من القطاع الخاص.
يب أم» و»ماكينزي أند كو» و»مايكروسوفت» و»بريسون
أدوكايشن» .ويحسب عىل املؤسسات الخاصة أيضاً عدد كبري
من الجهات الفاعلة ،مع  ١٥جمعية خريية عاملة يف القطاع،
مثل «بيل وميليندا غيتس فاوندايشن» و»آيكيا فواندايشن»
و»أوبن سوسايتي فاوندايشن» و»فيتول فاوندايشن» .تقع
املقرات الرئيسية لـ ٧٦يف املئة من الرشكات واملؤسسات يف
شامل الكرة األرضية ،و ٦١يف املئة من الرشكات واملؤسسات
ال تضع التعليم كجزء من مهامتها األولية.

بينام تشارك العديد من الجهات الخاصة يف بلدان عديدة،
فإن معظم العينة الخاصة بنا ( ٨٠يف املئة) يعمل يف األردن،

تشارك الجهات التابعة للرشكات الخاصة يف مجموعة من
العمليات التعليمية ،مع مشاركة العديد من املنظامت يف
أكرث من نوع واحد من النشاطات .إن أكرث األنواع شيوعاً من
املشاركة هي:
التمويل لقطاع التعليم (عموماً عن طريق املنظامت غري
الحكومية أو وكاالت األمم املتحدة) ( ٤٩يف املئة)
تطوير وتوزيع ابتكارات التعليم التكنولوجية ( ٤٩يف املئة)
توفري التطوير املهني ألولئك املوجودين يف قطاع التعليم
(املعلمون ،اإلداريون ،تنمية القدرات وزارات الرتبية) ( ٣٣يف
املئة)
بناء املدارس ،والبنية التحتية ،ومدرسة «الخيام» ( ٣١يف
املئة)

توفري اللوازم املدرسية واملواد الصف ّية (الكتب واألثاث
والقرطاسية وأقالم الرصاص) ( ٣١يف املئة)
تشمل املجاالت األخرى من املشاركة :املنارصة ،الخدمات
الصحية ،الربامج الغذائية ،برامج املساواة الجندرية،
النشاطات الال-منهجية ،تطوير املناهج ،والتعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وغريه ذلك (انظر الشكل  .)٣ويلخص
وصف هذه املشاركات املختلفة يف امللحق.
تقوم العديد من املبادرات عىل الرشاكة ،بضم مجموعة من
رشكات األعامل واملؤسسات والهيئات الحكومية واملنظامت
غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة .عىل سبيل املثال،
أطلقت «بريسون أدوكايشن» و»سايف ذا تشيلدرن» يف
اململكة املتحدة بصورة معاً رشاكة «كل طفل يتعلم» ،التي
تهدف اىل «لتحديد وتطوير حلول اليصال التعليم يف حاالت
الطوارىء ،باالعتامد عىل خربات وكفاءات املنظمتني» .يف
األردن ،تعمل «مايكروسوفت» مع املجلس الرنوجي لالجئني

لدعم التعليم املهني .وأقامت «آيكيا فاوندايشن» رشاكة مع
«وور تشايلد» لدعم برنامج تعليم الكرتوين للرياضيات ومحو
األمية .وضمت «غلوبال بيزنس كواليشن فور أدوكايشن»،
وهي منظمة تجمع عىل أساس الرشاكة ،العديد من الرشكات
باعتبارها رشيكة وتعمل عىل حشد وتنسيق االستثامرات
وصنع السياسات ومنارصة تعليم الالجئني السوريني،
مقرتحة اآليت« :إن الرشاكات املؤثرة كثريا ً بني القطاع الخاص
واملنظامت غري الحكومية والجهات املانحة والوكاالت
املتعددة الطرف ،حاسمة لجهود تطوير التعليم العاملي».

 – ٦التحليل
 - ٦.١انتشار واسع ،إمنا تنسيق غري فاعل
منت مشاركة الجهات الخاصة يف تعليم الالجئني السوريني
برسعة ،علامً أن معظم الجهات شاركت فقط بدءا ً من عام
 .٢٠١٥هناك مناسبات بارزة عقدت أخريا ً ،مبا فيها املنتدى
االقتصادي العاملي يف كانون الثاين  ٢٠١٦وقمة الالجئني التي
عقدها أوباما يف البيت األبيض يف أيلول  ٢٠١٦والقمة اإلنسانية
العاملية يف أيار  ،٢٠١٦تضمنت كلها «دعوات اىل العمل»
للقطاع الخاص ،وكانت اإلستجابة واضحة من مجتمع األعامل:
«من أمور مثل الرشكات االستشارية ،اىل الرشكات الصغرية
املبتدئة ،والكبرية املتعددة الجنسية ،بدا ً أن الجميع مشاركون»
(املقابلة الرقم  ،٦أعامل تجارية ،متوز  .)٢٠١٦وأوضح ممثل
من منظمة غري حكومية« :كل أسبوع ،أتكلم إما مع دائرة
األعامل الخريية لدينا أو مع الجهات املانحة ،املانحون من
القطاع الخاص الذين يهتمون يف متويل يشء يف هذا املكان أو
هذه املنطقة .وهذه ميكن أن تكون أي يشء من عائالت خاصة
فحسب ،أو هبات عائلية أو مؤسسات عائلية صغرية وكذلك
أيضاً من مؤسسات أكرب  ...هناك بعض الهوس لنكون صادقني»
(املقابلة الرقم  ،٣منظمة غري حكومية ،متوز .)٢٠١٦

والحجم وحدهام أن يفرسا انتشار مشاركة القطاع الخاص يف
تعليم الالجئني السوريني .مبعنى ما ،ميكن أن يكون اإلنتباه
لتعليم الالجئني السوريني مختلف السياق ،إذ أنه ينظر اىل
السكان اجامالً عىل أنهم جيدي التعليم نسبياً ،حيث أنه
قبل الحرب التحق  ٩٤يف املئة من األطفال السوريني مبدارس
ابتدائية ومتوسطة« :من وجهة نظر التعليم ،لديك دميوغرافيا
مختلفة متاماً .لديك أناس يأتون من نظام تعليمي قوي حقاً
يف سوريا مع معدالت التحاق مرتفعة ،واآلن لديك مجموعات
تتحرك ولديك هذا الطلب املرتفع عىل التعليم ،ولكن أيضاً
التعليم النوعي القوي» (املقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم
املتحدة ،ترشين األول  .)٢٠١٦وبالتلميح اىل التصورات املسبقة
عن العرق والوضع االجتامعي  -االقتصادي ،أوضح مستجوب
آخر أيضاً أنه ميكن أن الجهات املانحة وتلك التابعة للرشكات
أن تتواصل بصورة أفضل مع السكان السوريني مقارنة بتلك
من أفريقيا جنوب الصحراء« :الكثري من الناس يف استجابة
سوريا يتشابهون مع الكثري من الناس الذين يرغبون يف التربع.
هذه ليست مثل أزمات أفريقيا ،حيث الناس ال ميكنهم رمبا
أن يتواصلوا ألن الناس هناك ال يتشابهون معهم» (املقابلة
الرقم  ،٣منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وبالنسبة اىل
آخرين ،ينظر اىل األزمة السورية باعتبارها «القشة األخرية»
بالنسبة للقلقني عىل التعليم يف حاالت الطوارىء ،ولذلك كانت
قادرة عىل «حشد ارادة سياسية رفيعة املستوى» (املقابلة
الرقم  ،٢جهة مانحة ثنائياً ،متوز  .)٢٠١٦ويف الوقت نفسه،
إن أهمية أزمات التعليم اإلنسانية صارت اآلن قامئة بوضوح
عىل املستوى العاملي من خالل املنارصة الرفيعة املستوى من
منظامت مثل الشبكة املشرتكة للتعليم يف حاالت الطوارىء
«آيني» ،مام يجعل مشاركة الجهات الخاصة أكرث جاذبية
كرضورة إنسانية (املقابلة الرقم  ،٢٤جهة مانحة ثنائياً ،كانون
الثاين .)٢٠١٧

وصف املشاركون هذا االنتشار الواسع للمشاركة الخاصة بأنها
متأصلة يف عوامل عديدة .تعكس هذه الزيادة اعرتافاً واسع
النطاق بحجم األزمة وخطورتها« :اإلستجابة السورية اآلن
مرئية أكرث ولها أثر أقوى يف أوروبا ،بل هي قضية سياسية
ساخنة .لذلك ،أعتقد أن هناك اجامعاً عاماً يف أذهان الناس
عىل أنهم يريدون املساهمة» (مقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم
املتحدة ،ترشين األول  .)٢٠١٦ومع ذلك ،وقعت أزمات الجئني
عىل نطاق واسع يف سياقات أخرى ،غري أنها مل تستقطب
ومع ذلك ،يعترب كثريون أن معدل مشاركة القطاع الخاص
تقريباً املستوى ذاته من دعم القطاع الخاص ،وال سيام بصورة إشكايل ،مبدئياً بسبب محدودية التنسيق أو عدم كفايته
ملحوظة يف أفريقيا جنوب الصحراء .لذا ،ال ميكن للنطاق
بني الجهات الخاصة ذاتها ،وبني الجهات الخاصة والوكاالت

الحكومية .وصمت املساعدات الدولية تاريخياً بقضايا
التنسيق ،حيث كان املانحون التقليديون غري مطلعني عىل
برامج بعضهم البعض وأولويات التمويل .وأدى ذلك «تشتيت
املساعدات» عىل نطاق واسع حيث اتسمت بيئة التنمية
املنترشة باإلزدواجية واالختالالت ،مبا فيها املراكمة املفرطة
للموارد يف بعض املحاوالت والبلدان ،ومبا ال يكفي آخرين،
وعدم إيالء اهتامم كاف لدور الحكومات الوطنية يف تنسيق
جهود كهذه ،وخصوصا عىل املدى الطويل .اإلستجابة الخاصة
ألزمة الالجئني السوريني ليست استثناء .ميكن القول أن
االرتفاع الكبري يف املشاركة أدى اىل منظامت مستقلة تعمل
يف املنطقة بالقليل من املعرفة عام تقوم به منظامت أخرى:
«لدينا هذه الحالة التي ال سابق لها من العديد من البلدان،
والعديد من الرشكاء ،التقليديني وغري التقليديني الذين
يشاركون يف استجابة معقدة ومديدة» (املقابلة الرقم ،٧
أعامل تجارية ،حزيران  .)٢٠١٦إن تكنولوجيا التعليم أحد من
املجاالت التي أدى فيها التنسيق املحدود اىل االزدواجية ،وهذا
ما نفرسه بتفصيل أدناه.

عربة السريك» ،حيث تندفع جهات للمشاركة ألن اآلخرين
يفعلون ذلك ويرغبون يف االنضامم اىل «النادي» (املقابلة
الرقم  ،١جهة مانحة ثنائياً ،متوز  .)٢٠١٦جذبت أزمة الالجئني
السوريني قدرا ً كبريا ً من اإلهتامم يف كل أنحاء العامل ،وتصور
بعض الجهات التجارية أن التغطية اإلعالمية لألزمة وسيلة
ممكنة لزيادة بروز عالمتها التجارية أو لتأسيس والء لعالمتها
التجارية (املقابلة الرقم  ،٢٤جهة مانحة ثنائياً ،كانون الثاين
 .)٢٠١٧وما نناقش مبزيد من التفصيل أدناه ،هو أن تحسني
صورة العالمة التجارية والعالقات العامة الجيدة هي دوافع
علنية متصلة باملنفعة ورمبا يكون سبب جذري آخر لهذه
الزيادة يف املشاركة.
إن مسألة التنسيق معرتف بها من منظامت عديدة ،وعرب
املستجيبون عن «الحاجة اىل ما شخص ما لتقفي كل الجهات
غري التابعة للدول من الذين شاركوا ألنني أعتقد أنه من
املهم جدا ً ،من أجل امليض قدماً ،تحديد الثغرات» وتجنب
االزدواجية (املقابلة الرقم  ،٦أعامل تجارية ،متوز  .)٢٠١٦ويف
اإلستجابة للحاجة اىل زيادة التنسيق ،أجرت «آيني» مسحاً
ملشاركة أوسع يف القطاع عام  .٢٠١٤وكذلك شجعت منظمة
«غلوبال بيزنس كواليشن فور أدوكايشن» عىل التنسيق وهي
يف طور عملية إنشاء قاعدة بيانات من الرشكات املشاركة يف
تعليم الالجئني السوريني .ومع ذلك ،فإن الواقع عىل األرض
حالياً بدرجة غري كافية من التنسيق.

عىل رغم أنه ميكن القول أن الرسعة التي بادرت اليها الجهات
الخاصة ونفذت املشاريع نتجت من الحالة الطارئة لألزمة،
يشري هذا االندفاع اىل أن العديد من الجهات مل يكن لديه
الوقت إلجراء تقييامت شاملة أو بحث يف السياق من أجل
فهم ماهية املطلوب أو ما ميكن أن يعمل بشكل أفضل.
وبالفعل ولدت من املستوى غري الكايف من التنسيق بيئة غري
منظمة« :ما أعرفه هو أنه يف استجابة سوريا هناك الكثري
أتساءلمن  - ٦.٢هيمنة التدخالت التكنولوجية يف
الناس الذين يفعلون أشياء كثرية وغري منسقة .أحيانا
حقا عام إذا كان ذلك بسبب اإلفتقار اىل التنسيق ،وعام إذا التعليم
كانت هذه يف الواقع خدمة سيئة لهذا القطاع .هل هناك طرق
ميكننا أن ننسق من خاللها بصورة أكرث فعالية لنكون قادرين إن شكالً سائدا ً ملشاركة القطاع الخاص هو من خالل
عىل تقديم خدمة لعدد أكرب من األطفال؟» (املقابلة الرقم  ،٣تقديم التكنولوجيا ذات الصلة بالتعليم لألطفال واملراهقني
السوريني الالجئني .توصلنا يف مسحنا اىل تشكيلة واسعة من
منظمة غري الحكومية ،متوز .)٢٠١٦
التكنولوجيات التي قدمت اىل الالجئني من جهات خاصة،
هناك مساهم آخر يف غياب الجهد املنسق وهو ما يسمى «أثر ومنها :منصات تعليم الكرتونية رقمية ومقررات عىل االنرتنت

الحكومة األمريكية بعقد ورشات عمل مع رشكات تكنولوجيا
وتوزيع ألواح ألكرتونية تتضمن مناهج دراسية عرب اإلنرتنت
وتطبيقات لها محتوى تعليمي وتدريب مهني يف التكنولوجيا ورشكات ناشئة يف سان فرانسيسكو ...أعتقد أن هناك رغبة من
وتطوير أنظمة تشغيل جديدة وبرمجة للهواتف النقالة ونقاط املجتمع التكنولوجيا يف املساهمة بخرباتهم» (املقابلة الرقم
 ،١٠وكالة لألمم املتحدة ،متوز .)٢٠١٦
انرتنت «واي فاي» لالستخدام يف املدارس وتكنولوجيا ألعاب
فيها محتوى تعليمي .وتشري النتائج التي توصلنا اليها اىل
وينظر اىل التكنولوجيا باعتبارها شكالً مالمئاً من التدخل بسبب
أن زهاء نصف الجهات الخاصة املشاركة يف تعليم الالجئني
الحاجة اىل «حل ميكن أن يصل اىل أكرب عدد ممكن من الناس
السوريني تدعم بشكل ما التكنولوجيا التعليمية.
بأدىن سعر ممكن ،ومبشاركة أقل عدد ممكن من املعلمني.
ألننا نرى أن هناك افتقارا ً هائالً اىل املعلمني» (املقابلة الرقم
حدد مستجيبون عديدون «طفرة هائلة واندفاعة يف اتجاه
 ،١٥مؤسسة ،أيلول  .)٢٠١٦كذلك ،تسمح التكنولوجيا بتحصيل
املجتمعات التكنولوجية» (املقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم
أكرب للمعرفة واملعلومات وميكن أن تعطي الالجئني «شعورا ً
املتحدة ،ترشين األول  .)٢٠١٦وطبقاً لوصف ممثل إحدى
بالتمكني وشعورا ً باإلقتدار من خالل املعلومات والتعليم»
املنظامت غري الحكومية« :هناك أمر واحد يبدو أن مرئياً اىل
(املقابلة الرقم  ،٢٠منظمة غري حكومية ،ترشين الثاين
حد ما ،أو أن الكثري من الناس يتحدثون عنه ،عندما يتعلق
األمر بالتكنولوجيا» (املقابلة الرقم  ،٤منظمة غري الحكومية .)٢٠١٦ ،تتسم التكنولوجيا من الرشكات بأنها «شكل جديد
من املساعدة» التي «ميكن أن تسمح للمعلمني بالوصول اىل
حزيران  .)٢٠١٦والحظ مستجيب آخر:
جمهور أوسع من التالمذة الالجئني يف بلدان اللجوء األوىل
عندما يفكر الناس عىل طريقة «القطاع الخاص» وأنواع
االستفسارات التي نحصل عليها من مجموعات مختلفة تريد حيث أرهقت قدرة التعليم» .وكذلك شجعت املنظامت غري
القيام بأعامل مختلفة واملساعدة يف دعم الالجئني السوريني ،الحكومية «حلول التعليم املتنقل التي ال تتقيدها بحدود،
وتتيح استمرارية التعلم من خالل التغلب عىل حواجز مثل
أود أن أقول إن  ٩٠يف املئة منهم يدورون حول نوع من
االبتكار التكنولوجي الذي يعتقدون أنه سيساعد الوضع .هذا محدودية مساحة الصف وارتفاع نسبة التالميذ اىل املعلمني».
ويجادل تقرير حديث ملنظمة «غلوبال بيزنس كواليشن فور
مجرد واحد من األمور الطبيعية التي ينجذب الناس نحوه،
أدوكايشن» عنوانه استكشاف إمكانات التكنولوجيا لتوصيل
سواء كان ذلك يتعلق بالرتقيم التكنولوجي للمناهج بحيث
يتمكن الالجئون السوريون من تحصيله من أي مكان يوجدون التعليم واملهارات للشباب السوريني الالجئني أن التكنولوجيات
املبتكرة «تعالج بفاعلية أكرب بعض التحديات املتصلة
فيه ،اىل تصميم تطبيقات ميكنهم استخدامها (املقابلة الرقم
بالحصول عىل التعليم للشباب السوريني ويف املنطقة» .وهذا
 ،١جهة مانحة ثنائياً ،متوز  .)٢٠١٦عىل سبيل املثال ،جمع
رجع صدى لألهداف االسرتاتيجية العاملية املتعلقة بتعليم
«منتدى االبتكار» الذي عقدته وزارة الخارجية األمريكية يف
الالجئني ،مبا فيها اسرتاتيجية  ٢٠١٦ - ٢٠١٢للمفوضية العليا
جامعة ستانفورد رشكات من سيليكون فايل من «مشاركة
لألمم املتحدة لالجئني بخصوص التعليم ،التي تنص عىل أن
مجتمع التكنولوجيا يف سيليكون فايل يف ايجاد حلول لسد
االستخدام املبتكر للتكنولوجيا وتوسيع فرص التعليم من خالل
الفجوة التعليمية لألطفال الالجئني السوريني» ،مبا يف ذلك
نشاطات مثل توفري تكنولوجيا الكومبيوتر ،والتعلم املعرتف
أسامء معروفة مثل «مايكروسوفت» و»أمازون» و»غوغل»
و»لينكد إن» جنبا اىل جنب مع منظامت غري الحكومية وغري به واملفتوح عن بعد ،وتدريب املعلمني عىل االنرتنت ،والكتب
هادفة للربح .ووصف ممثل من وكالة لألمم املتحدة املنتدى األلكرتونية ،واكتساب اللغة.
بأنه «مثرية للغاية .كانت لدينا حقاً مشاركة رفيعة املستوى مع

ومع ذلك ،فإن هذا التشديد عىل التكنولوجيا يُنتقد من
كثريين إذ أنها غري مؤطرة من السياقات املحلية لالجئني.
وتجادل جهة يف املنظامت غري الحكومية أن «هناك انفصال
بني ما هو مناسب تقنياً ولوجستياً وما يبدو جيدا ً من منظور
العالمات التجارية والتسويق ...أعتقد أن هناك الكثري من
حسن النية ،ولكن اإلفتقار اىل الوعي يف شأن ماهية الجوانب
العملية للتشغيل يف هذه البيئات» (املقابلة الرقم  ،٩منظمة
غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦الحظ مدير تعليم ملنظمة غري
حكومية محلية تشغل العديد من املدارس« ،ميكنني الحصول
عىل رشكة أو أكرث تتصل يب كل أسبوع ،قائلة :لدينا هذه
الفكرة العظيمة ،هذه التكنولوجيا العظيمة التي نريد أن
نجربها يف مدرستك .وأنا أرد :عظيم! ماذا تعرفون عن مناهجنا،
عن تالميذنا؟ يقولون :أخربنا .ال يريدون حتى املجيء والرؤية
بأنفسهم ما هو التدريس والتعلم هنا!» (املقابلة الرقم ،٢٥
منظمة غري حكومية ،كانون الثاين  .)٢٠١٧وباملثل ،ذكر ممثل
لوكالة يف األمم املتحدة« :إن الكثري من هذه الحلول يركز عىل
األجهزة من دون اإلدراك حقاً لتنمية الشعوب مبا هو رضوري
لضامن املوافقة واالستدامة وبصورة أعم الفعالية» (املقابلة
الرقم  ،١٠وكالة لألمم املتحدة ،متوز  .)٢٠١٦إن االعتامد عىل
الوصول اىل الكومبيوتر والكهرباء ،عىل سبيل املثال ،ينظر اليه
كعوائق تحول دون االستخدام الفعال لتدخالت معينة« :كان
العرض :هذه منصة تعلم عظيمة عرب اإلنرتنت! قلنا ...ليست
لدينا كهرباء يف شامل سوريا!» (املقابلة الرقم  ،٩منظمة غري
حكومية ،متوز .)٢٠١٦

يكون لديك تقنيات متباينة للتعليم والتعلم وكذا ...باستخدام
لوح رقمي وواي فاي للقيام بالتعلم عن بعد .هذا لطيف.
سيكون هناك حفنة من الناس الذين ميكنهم القيام بذلك»
(املقابلة الرقم  ،٩منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وعالوة
عىل ذلك ،يقال إن الرتكيز عىل التكنولوجيا مضلل عندما ينظر
اىل حاجات التعليم األخرى باعتبارها أكرث إلحاحا .برصاحة:
«إذا مل تكن لديك املوارد لبناء مراحيض أو لدفع أجور
املعلمني ،أعني ...أن االستثامر يف التكنولوجيا لن يكون جيدا ً»
(املقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم املتحدة ،ترشين األول .)٢٠١٦
ويعرتف تقرير صدر حديثاً عن معهد سياسات الهجرة بطفرة
التدخالت التكنولوجية لدعم السكان الالجئني ،واصفاً اياها
بأنها «اإلنسانية الرقمية» .ويلحظ التقرير أن التكنولوجيا
ميكن أن تدعم الجهود التعليمية ،وال سيام لجهة تعلم اللغة،
ولكن أيضاً أن «العديد من األدوات الجديدة أخفقت يف
الوفاء بوعودها ،جزئياً بسبب االزدواجية الواسعة النطاق يف
القطاع ،والفهم املحدود لحاجات الالجئني ،والقيود التمويلية
والتنظيمية» .ويشمل التقرير املشار اليه أعاله لعام ٢٠١٦
حول امكانات التكنولوجيا محاذير مشابهة ،ويذكر الرشكات
بأنه ينبغي (« )١النظر اىل التكنولوجيا باعتبارها أداة وليست
حالً» و(« )٢دعم مقاربات متنوعة الستكامل ايصال التعليم
التقليدي» و(»)٣زيادة التنسيق والرصد وتقييم الربامج».

إن دراستنا هي رجع صدى لهذه النتائج .للتكنولوجيا قدرة
عىل إحداث فارق ،وبحثنا يدعم حاجة السكان السوريني اىل
وأعرب املشاركون أيضاً عن هواجس تربوية حيال الرتكيز عىل الحصول عىل التكنولوجيا من أجل املشاركة يف املجتمعات
املحلية واإلنضامم اىل القوة العاملة .ومع ذلك ،فإن الضغط
التكنولوجيا ،وحيال افرتاضات عن تعرض املعلمني والتالميذ
غري املتناسب عىل التكنولوجيا ميكن أن يكون إشكالياً،
ألجهزة معينة« :بطريقة ما تراهم يحاولون تطبيق الحلول
ذاتها لهذه السياقات املتنوعة للغاية بطرق غري مالمئة يف بعض وتحديدا ً عندما ينظر إليه باعتباره حالً سحرياً لكرس الحواجز
األحيان» (املقابلة الرقم  ،١٠وكالة لألمم املتحدة ،متوز  .)٢٠١٦التي تحول دون التحاق الالجئني باملدارس .وعالوة عىل ذلك،
يف سياق الجهد اليسء التنسيق ،هناك رشكات عديدة تكرر ما
توصف التكنولوجيا بسذاجة بأنها حل سحري« :الحقيقة
أنهم يدفعون بأمر ما عىل أنه نوع من العالج الشايف لتعليم جرى تقدميه أصالً .عىل سبيل املثال ،إن املسح واملقابالت التي
الالجئني السوريني ،كرتبويني ،من دون اإلعرتاف بأنه ينبغي أن أجريناها وصفت لنا تدخالت عدة باستخدام أجهزة محمولة

لتوزيعها عىل التالميذ .هذه االنتقادات تضاعف املسائل
املتعلقة بالطبيعة غري املؤطرة لبعض التكنولوجيات ،والحاجة
اىل أولويات غري تكنولوجية أكرث إلحاحاً .وأخريا ً ،ينظر اىل
الرتكيز املفرط عىل التكنولوجيا باعتباره إشكالية تربوية .وكام
رشح ممثل عن إحدى املنظامت غري الحكومية التي تقدم
خدمات تكنولوجية لالجئني ،التكنولوجيا ال ميكن أبدا ً أن تحل
محل املعلم« :التكنولوجيا جزء كبري من الربامج التي ننفذها،
ولكنها يف الواقع لن تحل محل التيسري والتواصل البرشي»
(املقابلة الرقم  ،٢٠منظمة غري حكومية ،ترشين الثاين .)٢٠١٦

 - ٦.٣دعم التعليم الخاص غري النظامي
أشار بعض الجهات التجارية اىل أن أحد الحلول ألزمة تعليم
الالجئني هو عن طريق اقامة تعليم مدريس غري تابع للدولة،
ميكن أن يتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع العام يف
استيعاب العدد املتزايد من السكان الالجئني« :لديك وضع
ميكن فيه للقطاع العام أن يستوعب جزء صغري فقط من
هؤالء األطفال ...نعم ،يريد القطاع العام أن يكون مسيطرا ً،
وهذا بالتأكيد سيكون موضع تقدير واحرتام .ولكنها سيأخذ
األمر مجراه الطبيعي للتوسع .ويف هذا املجرى الطبيعي
للتوسع ،نحن بحاجة اىل إعطاء األطفال فرصة للسعي اىل
تعليم معرتف به خارج القطاع العام» (املقابلة الرقم ،١١
األعامل التجارية ،متوز  .)٢٠١٦وكام تصف «راند» يف تقرير
عن تعليم الالجئني السوريني ،فإن «مدارس خاصة فتحت من
القطاع الخاص» إحدى املقاربات للتعامل مع األزمة .ويلحظ
القطاع غري الهادف للربح أيضاً إمكان فرض رسم عىل التعليم
املدريس الخاص ،كام عرب عن ذلك الرئيس التنفيذي ملنظمة
«وور تشايلد» يف اململكة املتحدة« :ال توجد أماكن كافية
لألطفال الالجئني للتسجيل يف املدارس .وحدثنا أطفال يف
مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن عن صفوف فيها  ١٢٠تلميذا ً
ومعلم واحد .هناك عائالت ميكن أن تندفع مبا يكفي اليجاد
دوالر واحد من أجل إرسال أطفالهم اىل املدرسة إذا كانت
هناك مدرسة خاصة ...هناك دليل عىل أن الحلول الخاصة

ميكن أن تكون أرسع وتكلفتها أقل لكل تلميذ مقارنة بالحلول
الحكومية».
عىل رغم أن غالبية الجهات التجارية التي قابلناها تعمل
بالتعاون مع الحكومات ووزارات الرتبية ،فإن غريها أنشأت
مدارس يديرها القطاع الخاص ،أو ما يطلق عليه عادة بيئات
التعليم «غري النظامي» .وبصورة منفصلة عن نظام التعليم
العام ،متول هذه املدارس عرب القطاع الخاص وتدار من جهات
محلية .عىل سبيل املثال ،خالل اجراء بحثنا ،قيل أن رشاكة
بني رشكة «ماكينزي أند كو» ومؤسسة «فيتول فاوندايشن»
ومنظمة «بريدج انرتناشونال أكادمييز» تدعم مبادرة التعليم
املدريس غري النظامي ،الذي تنفذه منظمة غري حكومية
محلية وهي حالياً يف أطوار التخطيط مع برامج تجريبية ،من
أجل «تطوير مشرتك لنموذج تعليم رفيع املستوى بتكاليف
منخفضة لالجئني السوريني عىل نطاق واسع».
ومع ذلك ،فإن هذا النموذج غري التابع للدولة تعرض لإلنتقاد
أو نظر اليه بعني الريبة من العديد من الجهات العاملة يف
املنطقة .وفيام ميكن أن تزيد سبل الحصول عىل التعليم
لسكان محددين ،ينظر عىل نطاق واسع اىل املدارس الخاصة
املدعومة من رشكات يف أوضاع النزاع والهشاشة باعتبارها
إشكالية ،بسبب اإلفتقار املساءلة (املقابلة الرقم  ،٢٤مانح
عىل مستوى ثنايئ ،كانون الثاين  .)٢٠١٧باإلضافة اىل ذلك ،فإن
توظيف معلمني غري نقابيني أو يفتقرون اىل التدريب الجيد
يسبب قلقاً .وبالتحديد ،عرب مشاركون عديدون عن مخاوف
حول مشاركة «بريدج انرتناشونال أكادميي» ،التي كان مطلوباً
منها تقديم املحتوى التعليمي ألحد الربامج .من ناحية ،يقال
أن «بريدج» تسد فجوة يف توفري «تدريس منهجي ومنظم
ومنخفض التكاليف ومتمكن تكنولوجياً استنادا ً اىل منهج جيد.
هناك القليل من املنظامت التي فعلت ذلك بنجاح كبري وواسع
عىل غرار بريدج» (املقابلة الرقم  ،١١األعامل التجارية ،متوز
 .)٢٠١٦غري أن آخرين ينظرون بقلق كبري اىل «بريدج» يف ضوء
دورها املايض املتمثل يف إنشاء سالسل مدارس خاصة منخفضة
التكاليف وتفرض رسوماً« :مع بريدج إنرتناشونال ...ما هو األثر
الفعيل لهذه النامذج من املدارس الخاصة التي تبتغي الربح؟

نحن ال نعرف ما إذا كانت لديهم حقاً مخرجات تعلم إيجابية عىل املستوى القطري ،حيث يشارك مسؤولو الرشكات يف
مبادرات صنع السياسات الرفيعة املستوى ومتويلها حول تعليم
لألطفال ويزيدون الوصول اىل املدرسة للفئات األكرث ضعفاً»
الالجئني.
(املقابلة الرقم  ،٣منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وعرب
آخرون عن الحاجة اىل «الحذر الشديد حول التعليم الخاص
وكان ائتالف «غلوبال بيزنس كواليشن فور أدوكايشن» ،الذي
املنخفض التكاليف .كان هناك الكثري من الجدل يف اآلونة
يترصف باعتباره منظمة مظلة توحد معاً وتقدم صوتاً للرشكات
األخرية حول بريدج يف ليبرييا ،وهذا معروف متاماً» (املقابلة
الرقم  ،٦األعامل التجارية ،متوز  .)٢٠١٦وأثار مستجوب ميثل املشاركة يف التعليم العاملي ،العب رئييس يف جمع أعضاء من
وكالة ثنائية تعمل يف املنطقة هاجساً رئيسياً حول كيف تحاول القطاع الخاص حول مسألة التعليم يف حاالت الطوارىء .من
خالل التنسيق والتواصل وعرض قيمة املبادرات التجارية يف
الرشكات تجاوز الحكومات ،بجمع جهات رفيعة غري تابعة
للدولة ملناقشة مبادرات تعليم مدريس خاص عىل نطاق واسع التعليم وتيسري البحث داخل التعليم العاملي ،يسمح ائتالف
«غلوبال بيزنس كواليشن فور أدوكايشن» لـ»الرشكات بأن
من دون دعوة ممثلني عن وزارة الرتبية (املقابلة الرقم ،٢٤
تصري جزءا ً من حركة عاملية للرشكات امللتزمة تغيري حياة
مانح عىل مستوى ثنايئ ،كانون الثاين .)٢٠١٧
األطفال من خالل التعليم».
للتوضيح ،خالل اجراء بحثنا ،كانت املدارس الخاصة التي
تفرض رسوماً لالجئني السوريني يف لبنان واألردن وتركيا منترشة استضاف ائتالف «غلوبال بيزنس كواليشن فور أدوكايشن»
عىل نطاق صغري ،مببادرة وقيادة من جهات محلية ،وانشئت سلسلة جلسات حول التعليم يف سياقات النزاع ،عىل سبيل
غالباً قبل وقت طويل من الحرب يف سوريا .من الرشكات التي املثال يف ديب ثم يف دافوس باملنتدى االقتصادي العاملي .ويف
أجريت مقابالت مع ممثليها لدراستنا ،وهي متمركزة مبدئياً جلسة خاصة للقمة اإلنسانية العاملية يف اسطنبول ،استضاف
يف شامل الكرة األرضية ،ال تدعم أي منها حالياً التعليم الخاص ائتالف «غلوبال بيزنس كواليشن فور أدوكايشن» اجتامع فطور
الذي يفرض رسوماً يف سياق الالجئني السوريني .ولكن يف ضوء ضم رؤساء رشكات جنباً اىل جنب مع جهات سياسية رفيعة
املستوى ملناقشة مبادرات عاملية لدعم التعليم يف سياقات
املنارصة املذكورة أعاله للتعليم املدريس الخاص يف وسائل
األزمة .ووفقاً لوصف أحد املستجيبني:
اإلعالم الرسمية ،والدعم السابق للتعليم املدريس الخاص
كان املستوى رفيعاً للغاية .لديك مسؤويل كل وكاالت األمم
املنخفض التكلفة يف سياقات هشة أخرى من قبل جهات
املتحدة .جاء بان يك  -مون اىل هذا الفطور وتحدث  ...أجد
محددة تشارك يف تعليم الالجئني السوريني ،من املهم أن
ندرك أن السياق ميكن أن يكون أرضاً خصبة لتنمية طفيفة يف أنه من املثري جدا ً الذهاب اىل فطور ائتالف «غلوبال بيزنس
كواليشن فور أدوكايشن» والقاعة مليئة بالناس املصطفني
التعليم املدريس الخاص.
ليحاولوا أن يكونوا هناك ...لالستامع اىل هؤالء (املسؤولني)
الرفيعي املستوى من األمم املتحدة وهكذا دواليك ،ومن ثم
 - ٦.٤ممثلو القطاع الخاص بصفتهم
اىل الرؤساء التنفيذيني يف تلك الرشكات الكربى يتحدثون عن
صانعي سياسات وممولني للتعليم العاملي التعليم يف حاالت الطوارىء( .املقابلة الرقم  ،٤منظمة غري
حكومية ،متوز .)٢٠١٦
اجتذب االعرتاف املتزايد بالحاجة اىل التعليم يف سياقات األزمة
اإلنسانية وبالتحديد أزمة الالجئني السوريني ،الجهات التجارية يف العام املايض ،دار العديد من هذه االجتامعات الرفيعة
للتدخل يف ما هو أبعد من أشكال الدعم والربامج للصفوف
املستوى حول موضوع إنشاء صندوق عاملي لدعم التعليم

يف األزمات اإلنسانية ،املعروف عىل نطاق واسع اآلن باسم
«صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ،بوصفه «صندوقاً عاملياً
جديدا ً لتحويل توصيل التعليم يف حاالت الطوارىء  -صندوقاً
يجمع الحكومات والجهات اإلنسانية وجهود التنمية لتوصيل
استجابة أكرث تعاونية وأرسع للحاجات التعليمية لألطفال
والشباب املتأثرين باألزمة» .جنبا اىل جنب مع الحكومات
ووكاالت الغوث ،يتلقى الصندوق دعامً معلناً من «غلوبال
بيزنس كواليشن فور أدوكايشن»« :يشارك ائتالف غلوبال
بيزنس كواليشن فور أدوكايشن بشكل كبري يف تطوير هذه
املنصة» (املقابلة الرقم  ،٣منظامت غري الحكومية ،متوز
 .)٢٠١٦املبادر الرئييس واملنارص لصندوق «التعليم ال ميكنه
اإلنتظار هو غوردون براون ،املبعوث الخاص لألمم املتحدة
للتعليم .عىل رغم أن الصندوق مصمم للتعامل مع التعليم
يف سياقات األزمة بصورة عامة ،فإن سياق لالجئني السوريني
«أضفى إلحاحاً عىل الحاجة اىل هذا الصندوق( »...املقابلة
الرقم  ،٥األعامل التجارية ،متوز .)٢٠١٦

سياقات األزمة اإلنسانية« :داخل الخيمة اإلنسانية ،نحتاج اىل
جمعيات خريية وسعاة خري ورشكات ومؤسسات اجتامعية،
فضالً عن الحكومات والوكاالت الدولية  -وليس قطاعاً واحدا ً
فقط يقرر وضع وترية التقدم .ال استبعادات دوغامتية
تشطب التفكري اإلبداعي» .وحدد الرئيس التنفيذي ملنظمة
«سايف ذا تشيلدرن» كيفن واتكينز أيضاً اإلفتقار اىل مشاركة
القطاع الخاص كإشكالية يف سياق الحاجات التعليمية لالجئني
السوريني ،منتقدا ً «االعتامد املفرط عىل مجموعة صغرية من
املانحني واملشاركة الضعيفة من جانب القطاع الخاص» يف
لبنان تحديدا ً .وفقاً ملستجيب مانح« :كان هناك فقط منو
بسيطة مع االستجابة لألزمة السورية واالعرتاف املتزايد أنه مع
كل حاالت الطوارىء هذه ،هناك ما ال يكفي من التمويل ولن
يكون هناك قط إذا كنت تبحث فقط عن مانحني تقليديني»
(املقابلة الرقم  ،١مانح بصورة ثنائية ،متوز .)٢٠١٦

يُتَصور القطاع الخاص باعتباره مركزي لجهود صندوق «التعليم
ال ميكنه اإلنتظار»« :إذا نجحت ،ميكن آللية صندوق التعليم
ال ميكنه اإلنتظار القيام بتعليم األطفال الذين يواجهون
«اليونيسيف» ،التي قدمت تحليالً أولياً قاد اىل تشكيل
حاالت الطوارىء ما قامت به الصناديق العاملية يف الصحة -
صندوق «التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ،هي اآلن سكريتاريا
الصندوق ،وستدير العمليات والتوزيع املتصلة به .املستجيبون بالتحديد ،تعبئة مشاركة القطاع الخاص وتيسري تدخالت لها
تأثري كبري ،وتستأهل مقابلها املايل من خالل تجميع الفعال
اقتفوا الصندوق اىل جهود تعود اىل تشكيل أهداف األلفية
للتنمية عام  ،٢٠٠٠عندما شدد مجتمع التعليم عىل أن هناك للموارد» .ورشح مستجيب« :معلن من البداية أن أحد أسباب
حاجة اىل متويل عىل سنوات يف سياقات هشة وأن املساعدات إنشاء الصندوق هو توفري منصة لضخ التمويل الخاص ،وهذا
بالتايل عامل رئييس ضمني لتأسيس صندوق» (املقابلة الرقم
التقليدية غري مرنة وغري مبتكرة مبا فيه الكفاية ملعالجة
األزمات املفاجئة« :من املهم للغاية السعي اىل اهتامم أكرب من  ،٢٨وكالة لألمم املتحدة  ،شباط  .)٢٠١٧وعالوة عىل ذلك،
تلك الدول ثم من القطاع الخاص من أجل التمكن من انشاء فإن أولئك من القطاع غري الحكومي يرون مشاركة الجهات
صندوق كهذا» (املقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم املتحدة ،ترشين التجارية وسيلة غري مبارشة للحصول عىل مزيد من اإلنتباه
السيايس لقضية تعليم الالجئني .يف اإلشارة اىل االجتامع الرفيع
األول .)٢٠١٦
املستوى يف القمة اإلنسانية العاملية ،أوضح ممثل ملنظمة غري
يف سياق تقلص املعونة الثنائية للتعليم ،ينظر اىل الجهات غري حكومية« :أعتقد أن لهذا القطاع ،من املهم للغاية ،أنه عىل
هذا املستوى السيايس ،وهذا يشمل القطاع الخاص اىل حد
التابعة للدولة كجهات غري تقليدية للتمويل ،وكمساهمني
ما ،أن الناس يقفون من أجل التعليم يف حاالت الطوارىء.
رضوريني للتعليم املدريس يف حاالت الطوارىء .وأوضح
اعتقد ان األمر مرتبط أيضاً بلامذا تأخذ املستويات السياسية
غوردون براون يف مقال رأي نرشته «الهافينغتون بوست»،
إشعارا ً بذلك .يتكاتفون اىل حد ما ،وأعتقد أننا بحاجة اىل
أهمية القطاع الخاص يف دعم صندوق عاملي للتعليم يف

ذلك» (املقابلة الرقم  ،٤منظمة غري حكومية ،حزيران  .)٢٠١٦يكون لدى القطاع الخاص ألمر مثل هذا ،أليس كذلك؟...
لدى القطاع الخاص القدرة عىل حشد اهتامم السياسيني الذين امليزان لن مييل قط ليكون هناك مال للمسؤولية االجتامعية
يضطلعون بدور أسايس يف عملية صنع القرار حيال التعليم يف للرشكات أكرث مام لديها من أجل القيام بعملها( .املقابلة الرقم
 ،١مانح بصورة ثنائية ،متوز .)٢٠١٦
حاالت الطوارىء ،وبالتايل فتح الباب ألصوات املنظامت غري
الحكومية.
وعالوة عىل ذلك ،ما زالت هناك تساؤالت عام إذا كانت
التزامات املوارد ستوجه اىل املجاالت األكرث حاجة ،وكيف
يسرتشد املشاركون من مجتمع األعامل املشارك يف «غلوبال
ستشعر الجهات التجارية حول وضع األموال يف صندوق
بيزنس كواليشن فور أدوكايشن» واالجتامعات املصاحبة
يوزعها رمبا من دون التشاور معها مبارشة« :هل أن التزامات
بالعديد من األهداف .ويعترب صندوق «التعليم ال ميكنه
اإلنتظار» من قبل كثريين كوسيلة للجهات التجارية يك تشارك التمويل هذه ،هو كتابة شيك عىل بياض ،أو هو شيك مع
أنواع مرشوطة من الطلبات؟ «(املقابلة الرقم  ،٤منظمة غري
بطريقة ذات مغزى« :كثريون من قادة األعامل يقولون :إنها
واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية التي نشهدها ،ومل يقم أحد حكومية ،حزيران  .)٢٠١٦ورشح مستجوب أن دور القطاع
بأي يشء ...حان الوقت حقاً ليك يتقدم قادة األعامل بخطوة الخاص يف مجلس إدارة «التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ال يزال
ويقولوا ميكننا تغيري هذا .علينا القيام بيشء ما .نحن بالتأكيد غري واضح« :موجود يف الوثائق أنه سيكون هناك متثيل
للقطاع الخاص أيضاً يف مجلس ادارة صندوق التعليم ال ميكنه
بحاجة اىل هذا الصندوق» (املقابلة الرقم  ،٥أعامل تجارية،
حزيران  .)٢٠١٦إن مشاركة جهات األعامل يف إنشاء صندوق اإلنتظار ،وأنا أتساءل ...ما هو نوع الدور الذي سيكون للقطاع
الخاص؟» (املقابلة الرقم  ،٢٨وكالة لألمم املتحدة ،شباط
«التعليم ال ميكنه اإلنتظار»  -وهم أساساً أعضاء يف «غلوبال
 .)٢٠١٧كذلك ،ينظر اىل صندوق «التعليم ال ميكنه اإلنتظار»
بيزنس كواليشن فور أدوكايشن» ،الذي منا ليشمل بعض
كعمل يتقدم واملستجيبون يعربون عن قلق ألن الصندوق
الرشكات املعروفة جيدا ً  -جرى النظر اليها بطريقة خاصة،
سيتحمل كميات كبرية من النفقات وتشغيله مكلف مام دعا
باعتبارها جهات مرموقة يف السياسة العاملية ،مام أدى الر
ترغيب آخرين يف املشاركة« :أتعرف ،إنها اىل حد ما مثل ناد» البعض اىل التساؤل «ما هي النسبة املئوية من هذه األموال
ستجد طريقها فعالً اىل األطفال» (املقابلة الرقم  ،٣منظمة غري
(املقابلة الرقم  ،١مانح ثنايئ ،متوز .)٢٠١٦
حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وكام هو مبني أدناه ،الجهات الخاصة
التي تضطلع بأدوار السياسة العامة ميكن أن تتعرض لإلنتقاد
ومع ذلك ،فإن بعض املشاركني أبدى حذرا ً حول ما إذا كان
القطاع الخاص قادر عىل التنسيق مع القطاعات التابعة للدولة من وجهة نظر «الرأساملية الخريية» والتوترات بني املهامت
التجارية واإلنسانية.
واملوافقة عىل التزام مساهامت ملموسة وكبرية .عىل سبيل
املثال ،وصف أحد املمثلني لوكالة مانحة شعوره بأنه «متفائل
بحذر» حيال مشاركة
الوليد:القطاع الخاص وصندوق «التعليم ال  - ٦.٥الدوافع :منطلقات إنسانية
ميكنه اإلنتظار»
ان أميل األكرب أنه مبكر ،وأنه أمر سيتمسك به الناس ،وأنهم
لدى الجهات الخاصة مجموعة دوافع للمشاركة يف تعليم
سيتعرفون بأنفسهم عىل كيفية القيام بعمل أفضل واالبتعاد
الالجئني السوريني ،وكثري منها يعلن أنه ذات صلة بشؤون
عن االجتامعات الباذخة يف أوروبا وأماكن أخرى ،وسيتعرفون
انسانية .ودفعت التغطية اإلعالمية لحجم وضخامة األزمة
عىل املزيد من األمور ميكن اإلعتامد عليها قليالً[ .لكن] أحياناً
الجهات التجارية اىل الجلوس وتسجيل املالحظات« :إن
أشعر وكأن :هل نحن ساذجون حقاً؟ كم من املال ميكن أن

مستوى النزوح كبري جدا ً .أعتقد أن له تأثريات عميقة حقاً
(املقابلة الرقم  ،٧أعامل تجارية ،حزيران  .)٢٠١٦كذلك ،هناك
من لديه صالت فردية مع األزمة ،من خالل العائلة أو األحباء
عىل الناس ،إذ أنهم يريدون حقاً أن يفهموا بصورة أفضل ما
يف املنطقة ،وذلك يشعر بالحاجة اىل املساهمة أساساً عىل
يجري ولكن أيضاً أن يستثمروا املوارد ويقدموا املوارد من
املستوى الشخيص.
أجل املساعدة .وتحديدا ً ،علامً أن التعليم ميكن أن يكون
اليد املنقذة حقاً لحياة الكثري من األطفال» (املقابلة الرقم  ،٣ولفت مستجيب اإلنتباه اىل الطبيعة املسيسة لألزمة ،وال سيام
يف أوروبا ،موضحا أن الرشكات التي تدعم الالجئني السوريني
منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وقال مستجيبون لنا إن
الصور يف وسائل اإلعالم عن حجم األزمة أشعرت الكثريين بأن رمبا تكون يف الواقع تيسء ملصالحها التجارية ،واستشعر
«بصدق أكرث ...أعتقد أن هذا مثقل للغاية ،كطريقة لتكون
املساهمة مبوارد كان ببساطة أخالقياً بحق« :مل يفعلوا ذلك
قادرة عىل املساهمة يف يشء مسيس اىل حد كبري» (املقابلة
ألي سبب آخر غري الذي يعتقدون أنه األمر الصحيح الذي
ينبغي عمله ،وأن هناك ما ميكن القيام به للمساعدة «(املقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم املتحدة ،ترشين األول .)٢٠١٦
الرقم  ،٦أعامل تجارية ،متوز  .)٢٠١٦وكام قال مستجيب:
«أعتقد أن هناك ما يجذب بوضوح قلوب الرؤساء
التنفيذيني  -٦.٦الدوافع :منطلقات نفعية
للرشكات» (املقابلة الرقم  ،٧أعامل تجارية ،حزيران .)٢٠١٦
وجدنا أيضاً أن جهات خاصة معينة لديها دوافع ربحية املنحى
وعرب عن مشاعر مشابهة حيال استجابة القطاع الخاص
للمشاركة يف القطاع .عىل سبيل املثال ،تعترب النشاطات البارزة
مستجيبني من منظامت غري حكومية ورشكات ومؤسسات
يف األزمة جيدة لصورة العالمة التجارية .والحظت ممثل لجهة
ووكاالت األمم املتحدة« :أعتقد أن هناك فقط ادراك متزايد...
تجارية أن «الرشكات تريد ان تكون منسوبة اىل قضايا جيدة،
أن هناك مسؤولية حول العامل لتكون قادرا ً عىل االستجابة،
أو أنهم يرون نوعاً من التوافق االسرتاتيجي بني ما تعنيه
ولذلك يبحث الناس عن طريقة ما متكنهم من تقديم
عالماتهم التجارية وماهية القضية» (املقابلة الرقم  ،٥أعامل
مساهمة» (املقابلة الرقم  ،١٩وكالة لألمم املتحدة ،ترشين
تجارية ،حزيران  .)٢٠١٦وأوضح ممثل ملنظمة غري حكومية
األول « ،)٢٠١٦أعتقد أن هناك الكثري من حسن النية»
أنه يف بعض األحيان «أنها أمر ما ميكنهم التقاط صور تذكارية
(املقابلة الرقم  ،٩منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦الرشكات
معه» (املقابلة الرقم  ،٤منظمة غري حكومية ،حزيران .)٢٠١٦
تندفع بحقيقة أن «حجم حال الطوارىء والحاحها وطبيعتها
والرشكات «تتطلع لرفع عالماتها التجارية وانشاء أسواق»
املستدامة جعل منها التحدي اإلنساين األكرب للنزاع منذ الحرب
(املقابلة الرقم  ،٩منظمة غري حكومية ،متوز .)٢٠١٦
العاملية الثانية» (املقابلة الرقم  ،١١أعامل تجارية ،متوز .)٢٠١٦
وعالوة عىل ذلك ،استخدمت جهات خاصة عديدة خطاب
إن انشاء األسواق للسلع التجارية هو تحديدا ً الدافع األبرز يف
«التعليم كحق» يف تأطري عملها مع الالجئني السوريني ،مرددة
املنطقة ،التي ينظر اليها عىل أنها سوق كبرية ونامية للسلع:
مقاربة الجهات اإلنسانية .عىل سبيل املثال ،أفاد مستجيب من
«يف الرشق األوسط هناك أنواع مختلفة كثرية من األسواق
إحدى املؤسسات أنهم يستهدفون املساهمة يف «بداية صحية
وهذا ما هو أيضاً يف مصلحة اختصاص منظمة خاصة»
يف الحياة ،والحصول عىل تعليم جيد ،ودخل أرسي لألطفال
(املقابلة الرقم  ،٣منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وفقاً
وأرسهم .التعليم أمر حاسم لكل طفل ليك قادرا ً عىل النمو...
ملستجيبني« :هناك بالتأكيد مصلحة كبرية لدى بعض الرشكات
للمجتمعات ليك تكون قادرة عىل النمو وليك تكون مساملة»
النشاء أسواق» (املقابلة الرقم  ،١٠وكالة لألمم املتحدة ،متوز
(املقابلة الرقم  ،١٥مؤسسة ،أيلول  .)٢٠١٦و»نعتقد أن التعليم
 )٢٠١٦أو لـ»خلق والء للعالمة التجارية» (املقابلة الرقم ،٢٤
حق وأن دور القطاع الخاص دعم الحكومة يف توصيل التعليم»

مانح بصورة ثنائية ،كانون الثاين  .)٢٠١٧هذا جذاب بخاصة
يف الرشق األوسط ،وهي منطقة فيها عدد كبري من السكان
الشباب .باإلضافة إىل انشاء سوق أو خلق والء لعالمة تجارية،
ميكن اعتبار سياق األزمة وضع مالئم الختبار ابتكارات جديدة:
«عندما يبتكرون أشياء جديدة ،تكون أحيانا منطقة النزاع
البيئة املناسبة الختبار السلعة أو الخدمة» (املقابلة الرقم ،٥
أعامل تجارية ،حزيران .)٢٠١٦

أعامل تجارية ،حزيران .)٢٠١٦

عىل أي حال ،عرب ممثلو وكاالت لدى األمم املتحدة ومنظامت
غري حكومية عن التحفظ يف شأن الرشاكة مع الجهات الخاصة
التي لديها دوافع ربح يف أزمة الالجئني السوريني:
انها بعض رشكات التكنولوجيا الخاصة التي نتشارك معها
وتعمل عىل مناذج نفعية ،وهكذا كان هناك بعض الشكوك
حول الرشاكة واملشاركة .انهم ميثلون أنفسهم كرشكاء [لوكالتنا]
إن الرشكات التي لديها برامج مسؤولية اجتامعية حول تعليم بينام ال يزالون كيانات تبتغي الربح أو أنهم يبحثون عن
الالجئني السوريني تصف كيف يشعر املوظفون إيجاباً يف شأن هوامش خاصة لبعض املواد التي ينتجونها .هذا ما جعل
العمل يف رشكة بربامج ميكنهم املفاخرة بها ،وهذا ما يساهم يف الرشاكة قليالً مشحونة بعبارات ما يعنيه أن تكون رشيكاً ،ما
«مشاركة املوظف» (املقابلة الرقم  ،٥أعامل التجارية ،حزيران يعنيه أن نعمل معاً وتكون الرشاكة مطية لكسب الوصول أو
 .)٢٠١٦وأوضح ممثل لجهة تجارية أن «من جهة ت ُنىشء شيئاً الثقة أو الصدقية .هذا تحد كبري بالنسبة لنا( .املقابلة الرقم
 ،١٠وكالة لألمم املتحدة ،متوز .)٢٠١٦
ما تأمل أن يكون له صلة بحياة الناس الذين تريد أن تؤثر
ووصف مستجيب الرشاكة مع القطاع الخاص بأنها «أرض
فيهم أو تحسن وضعهم ،ويف الوقت نفسه ت ُنىشء أيضاً بيئة
خطرة ،ألن الرشاكة من جهة أمر جيد ...يجب فقط أال ننىس
داخل جامعة يتحمس فيها الناس ...يرون أنفسهم يف مكان
العمل الذي يريدون فعالً أن يكونوا جزءا ً منه»(املقابلة الرقم أبدا ً ما هو عملهم التجاري .عملهم التجاري هو االستمرار.
أعاملهم التجارية لبيع منتجاتهم» (املقابلة الرقم  ،٢٨وكالة
 ،١١أعامل تجارية ،متوز  .)٢٠١٦كذلك ،تتأثر تلك الرشكات
التي لها فروع أو مراكز انتاج يف الرشق األوسط مبارشة باألزمة .لألمم املتحدة ،شباط  .)٢٠١٧وعرب آخر عن القلق من العمل
مع رشيك حيث «أن هذا هو بيت القصيد» (املقابلة الرقم ،٩
وبهذه الطريقة «تتعرف عىل أثر [األزمة] عىل موظفيها»
منظمة غري حكومية ،متوز  .)٢٠١٦وكام هو مبني أدناه ،تثري
(املقابلة الرقم  ،٧أعامل تجارية ،حزيران .)٢٠١٦
النتائج التي توصلنا اليها تساؤالت تتعلق بنزاعات محتملة
بالنسبة اىل بعض الرشكات ،إن املشاركة يف القضايا االجتامعية بني الدوافع اإلنسانية والربحية ،ومبفهوم «القيم املشرتكة»،
يجب أن ترتكز عىل «فائدة تجارية» للمشاركة ،حيث ينبغي وبالتوترات بني هذه الجداالت املتنافسة.
للرشكة أن تستفيد بطريقة مبارشة أو غري مبارشة فيام تتعامل
أيضاً مع القضية« :بعضها ألنهم يهتمون ويعرفون ليس فقط
أن هناك أثر اجتامعي ألنهم أدركوا اآلثار املرتتبة عىل كون
األطفال خارج املدرسة ،ولكن للتأثري التجاري اإلستثامر يف ذلك
وجد بحثنا العديد من الجهات التجارية ،من خالل كل من
يعد قرارا ً تجارياً جيدا ً» (املقابلة الرقم  ،٧أعامل تجارية٣٠ ،
حزيران  .)٢٠١٦ويوضح ممثل لألمم املتحدة« :ميكن أن تكون الرشكات واملؤسسات الخريية ،تقوم بعمل مهم يف جهودها
فرصة مربحة لألذكياء العاملني بناء عالقات مع الجانب الخريي الرامية اىل دعم تعليم الالجئني السوريني .وتشمل الطرق التي
لدفع هدفهم الخاص» (املقابلة الرقم  ،١٠وكالة لألمم املتحدة ،سد للقطاع الخاص فجوات ملحوظة كانت حمالت التوعية
والدعم النفيس  -االجتامعي وبرامج الغذاء يف املدارس وبرامج
متوز  .)٢٠١٦كام يوضح مستجيب ،والقطاع الخاص «يقوده
كسب املال .أعتقد أن علينا أن نقبل ذلك» (املقابلة الرقم  ،٥املساواة بني الجندرية والتدريب املهني ومواد ولوازم الصفوف

 – ٧نقاش

املدرسية ،ومن خالل تدخالت تكنولوجية مبتكرة مثل املكتبات يف وضع السياسات وأطر العمل القانونية ملشاركة الجهات
الرقمية ودعم املناهج الدراسية .وهناك رشكات عديدة تدعم الخاصة يف التعليم.
مالياً املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية يف تنفيذ هذه
الجهود .ونظرا النخفاض املساعدات للتعليم ،فإن الحاجة اىل ألن الرشكات دخلت يف بعض الحاالت هذا املجال بأهداف
تحقيق الربح عىل املدى الطويل ،قدمت شكل تدخل غالباً
مصادر متويل غري تقليدية أمر حقيقي للغاية ،ألن سياقات
ما ينحاز مبارشة اىل أهداف رشكاتهم  -يجب أن تكون هناك
األزمة اإلنسانية محرومة تاريخياً من جهود الغوث املكرسة.
«فائدة تجارية» من أجل املشاركة .يف مثل هذه الحاالت،
واىل ذلك ،فإن الوجهاء من بعض املديرين التنفيذيني الكبار
رمبا يسرتعون انتباه الجهات السياسية يف مجال التنمية ،وبهذه تكون الرشكات محدودة يف ما تروج ،عىل سبيل املثال قد
الطريقة ميكن للقطاع الخاص أن يكون مبثابة جرس بني صانعي يرجىء البعض تقديم التدخالت التكنولوجية التي ميكن أن
السياسات الرفيعي املستوى واملنظامت غري الحكومية الصغرية ،تزيد التعرف عىل عالمته التجارية ويساعد عىل توسيع السوق
مام يفتح الباب عىل مستوى القاعدة الشعبية لإلدالء بدلوهم ملنتجاته ،ولكن يف الوقت ذاته ميكنعدم تأطريه بحاجات
الالجئني .يؤدي الرتكيز املفرط عىل التكنولوجيا اىل ازدواجية
يف تصميم سياسات التعليم العاملية.
ويحتمل إن يكون إشكالياً من وجهة نظر تربوية .أعرب
وكذلك أثارت النتائج العديد من مجاالت القلق املرتابطة .إن مستجوبون عن قلق من أن التكنولوجيا ،باعتبارها ترياقاً ،ال
ميكنها أن تحل محل الدور املكمل للمعلم يف تعليم التالميذ
التنسيق غري الكايف بني الجهات الخاصة املشاركة يف القطاع
واضح ومتفق عليه من مشاركني عديدين وهو نقطة ضعف والدعم النفيس  -االجتامعي .تتكرر وجهة النظر هذه يف إطار
عمل الهدف الرابع للتنمية املستدامة ،حيث يجري تقديم
رئيسية يف السعي اىل دعم الالجئني ،مام يؤدي اىل جهود
املعلمني كأساسيني لتحقيق التعليم النوعي للجميع .وعالوة
مشوشة وازدواجية .وأدى التنسيق غري الكايف مع جهات يف
عىل ذلك ،من املرجح أن يكون املعلمون املحليون ونقابات
القطاع العام يف بعض الحاالت أيضاً اىل مشاركة إشكالية،
بوضع دور الحكومة املضيفة عىل الهامش يف آليات التنسيق .املعلمني أكرث فهامً املواضيع املؤطرة للتنفيذ عىل مستوى
الصف .وكام الحظ مستيجبون ،تثري التدخالت التكنولوجية
إن اإلفتقار اىل التنسيق متجذر عىل األرجح يف العديد من
غري املؤطرة العينة تساؤالت حول نوعية التعليم وصلته،
العوامل .إن مزيجاً من الحامسة اإلنسانية الدافع مع شكل
وبخاصة للتالميذ الذين لديهم حاجات تعلم متنوعة.
اإللتحاق باملوضوع ،ألنه اعترب أنه يف وقته وقادر إذا ً عىل
اعطاء رؤية واضحة وتحسني صورة العالمة التجارية ،ميكن
أن يكون أدى اىل ترسع يف املشاركة دون درس متأن للتنسيق إن الترصيحات العلنية التي أدلت بها جهات محددة لتعداد
الفوائد املحتملة للتعليم املدريس الخاص يف السياقات املتأثرة
مع اآلخرين ،وكذلك للسياق.هناك تسليط أضواء عىل هذا
املوضوع يف املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارىء  -لبنان ،بالنزاع تسبب قلقاً ،نظرا ً اىل أن هناك رأياً مقبوالً أن مدارس
القطاع العام يف املنطقة غري قادرة عىل استيعاب العدد
التي تضع اطار العمل لتنسيق يشمل أصحاب املصلحة
املتنامي للسكان الالجئني .ميكن للدعم املقدم اىل املدارس
يف املجتمعات املحلية والخاصة والعامة املختلفة ،مبا يف
خارج القطاع العام أن يكون له عواقب أكرب عىل مقاربة
ذلك نقابات ومنظامت املعلمني ،من أجل ضامن الوصول
واإلستمرارية للتعليم النوعي املؤطر عىل املدى الطويل ،عوض املساواة والجودة والقامئة عىل الحقوق ،والتي تعترب الحكومة
الجهود املششتة القصرية األجل .جرى وضع مجموعة مامثلة املتحمل الرئييس لواجب التعليم.
من املعايري لألردن .وضمن هذه الوثائق االستشارية ،للدولة هناك مسؤولية رئيسية أخرى للحكومات أنها تاريخياً تصمم
دور مهم تقوم به ،ليس يف آليات التنسيق فحسب ،بل أيضاً السياسة العامة للتعليم ومتوله .ومع ذلك ،يف سياق التعليم

الخاصة وإمكانات أن متارس السلطة يف السياسة العاملية،
يف حاالت الطوارىء ،جرى تقبل أعضاء من القطاع الخاص،
من املهم فهم األدوار التي تتوالها الجهات التجارية يف إنشاء
كصانعي سياسات أساسية وكذلك كممولني ،بصورة أكرث ما
مثل هذه السياسات الجديدة والربامج الواسعة النطاق مثل
لوحظت يف ضوء التعليم صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار
«التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ،مع تطور الصندوق.
ويف مشاركتهم يف املنتديات الرفيعة املستوى يف مناسبات
رئيسية حول تعليم الالجئني .ويتساءل مستجيبون عن كمية وهناك قلق أخري جاثم بسبب األهداف الربحية املنحى لبعض
ونوعية املساهامت التي يستطيع القطاع الخاص أن يقدمها اىل الجهات الخاصة ،أحياناً مؤطرة اىل جانب ادعاء األهداف
اإلنسانية .ومع ذلك ،فإن الدوافع الربحية املنحى ،بنظرنا،
صندوق كهذا ،وعن التزاماته عىل املدى األطول.
إن أدوار الرشكات يف تصميم السياسة كان أيضاً هدفاً لنقاش يف توتر مع الغايات اإلنسانية ،حيث أن اإلفادة املالية من
أي أزمة إنسانية ميكن القول إنها استغاللية .دخلت بعض
أوسع يف شأن رشعية والقطاعات الخاصة ومؤهالتها لقيادة
الرشكات بشفافية يف هذا السياق الهش من أجل انشاء أسواق،
السياسة اإلجتامعية وإمالئها يف كثري من األحيان .عىل سبيل
وزيادة التعرف عىل العالمة التجارية ،وتوليد عالقات عامة
املثال ،اقرتح نقاد أن يكون قادة أعامل ،بينهم بيل غيتس
إيجابية ،بتصويرها كبيئة اختبار البتكارات جديدة ،وزيادة
ومارك زوكربرغ ،ممثلني يف صعود «الرأساملية الخريية»:
قناعة املوظف ،وبالتايل زيادة األرباح .عندما تتحقق الفائدة
«إن امليل اىل ساللة جديدة من املانحني للمزاوجة بني
التجارية لدعم تعليم األطفال الالجئني ،توضع األزمة يف اطار
األهداف التجارية واملساعي الخريية ،لجعل العمل الخريي
يعترب «فرصة سوق مثرية» ،أو ما قد يصفه كالين ( )٢٠٠٧بأنه
أكرث فعالية لجهة التكلفة ،وأكرث تأثريا ً وأكرث فائدة مالياً» .ال
رأساملية الكارثة.
يعترب القطاع الخاص عىل نطاق واسع أنه فقط جهة تنموية
عىل رغم أن الدوافع اإلنسانية املنحى واضحة يف كثري من
عاملية مرموقة ،بل أيضاً أنه يجسد شكالً جديدا ً من أشكال
حاالت مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني السوريني،
السلطة .وكام وصفه هال وبريستيكر (« :)٢٠٠٢يف حني أن
تركز بعض الرشكات بشكل رئييس عىل «بيت القصيد» (املقابلة
هذه الجهات الجديدة ليست دوالً ،وال تقيم يف دولة ما ،وال
تعتمد حرصا ً عىل األعامل أو الدعم الرصيح للدول يف الساحة الرقم  ،٩منظمة غري حكومية ،متوز  ،٢٠١٦املقابلة الرقم ،٥
أعامل تجارية ،حزيران  .)٢٠١٦ومع ذلك ،فإن مفهوم «القيمة
الدولية ،فإنها غالباً ما تنقل و/أو تظهر وكأنها منحت شكالً
املشرتكة» ،حيث ميكن لزيادة الربح أن تعالج يف الوقت نفسه
من أشكال السلطة الرشعية» (ص  .)٤هذا االتجاه الجديد
من «الرأساملية الخريية» سمح بنمو سلطة خاصة تقود مسار التحديات االجتامعية ،فيه حسبام يقال تناقضات كامنة.
واقرتح النقاد ملعتقدات القيمة املشرتكة ومشاركة الجهات
سياسات وبرامج متويل التعليم العاملية .ورغم ذلك ،يتساءل
نقاد عن التأثري الواسع ملمثيل الرشكات غري املنتخبني يف دوائر التجارية يف القضايا االجتامعية أن «الرشكات رمبا متيل اىل
السياسة العامة ،وعن تبوئهم مناصبهم يف السلطة فقط بسبب استثامر املزيد من املوارد يف تعزيز االنطباع بأن املشاكل
قوتهم االقتصادية .ويجادلون أن «مرشوع الرأساملية الخريية املعقدة تحولت ال حاالت فوز لكل األطراف املتأثرة ،بينام يف
الواقع مل تحل مشاكل الظلم املنهجي ورمبا حتى ازداد فقر
ال يختزل بأنه غري دميوقراطي» مام يتيح للجهات الخاصة
أصحاب املصلحة املهمشني بسبب مشاركة الرشكات .فيام
«االلتفاف عىل موضوع املساءلة األسايس باسم الكفاءة».
يظهر هذا البحث أن لدى القطاع الخاص دور يضطلع به يف
معالجة تعليم الالجئني السوريني ،فإنه يحض أيضاً الجهات
ال شك يف أن التعليم يف سياقات األزمة اإلنسانية يحتاج اىل
موارد كبرية ،ولدى املانحني التقليديني واملمولني غري التقليديني التعليمية عىل مساءلة أخالقيات صنع «الفائدة التجارية»
للمشاركة و»االستثامر يف األزمة» (املقابلة الرقم  ،٧أعامل
من القطاع الخاص دور مهم يضطلعون به يف الدعم املايل
تجارية ،حزيران .)٢٠١٦
لتعليم الالجئني .ومع ذلك ،ونظرا ً اىل اإلنتقادات للجهات

 – ٨الخامتة

هذا البحث ،كان هدفنا تقديم فهم دقيق ملوضوع معقد:
األدوار املتعددة الوجه للجهات الخاصة ومشاركتها يف التعليم
يف سياقات األزمة اإلنسانية  -وهذا مجال جرى تأطريه تاريخياً
باعتباره من مسؤولية القطاع العام .تظهر النتائج التي توصلنا
اليها أنه ميكن للرشكات واملؤسسات أن تضطلع بدور مهم يف
دعم تعليم الالجئني السوريني .خلصنا اىل أن القطاع الخاص
لديه وينبغي أن يستمر يف تقديم مساهمة كبرية .ويف سياق
تقلص املساعدات التنموية للتعليم واقرتان ذلك بالعقبات
الهائلة التي تواجه الالجئني والحكومات املضيفة املنهكة
أصالً ،هناك حاجة اىل خربات القطاع الخاص وموارده .من
خالل مجموعة من املساهامت ،من الخدمات واملواد داخل
املدرسة اىل املنارصة والتمويل عاملياً ،ينبغي للقطاع الخاص
أن يستمر يف املشاركة يف دعم تعليم الالجئني السوريني .ومع
ذلك ،تسلط دراستنا الضوء عىل بعض مجاالت القلق وعىل
محدودية القدرة املفرتضة للقطاع الخاص يف التفهم والعمل
ضمن سياقات انسانية تتطور برسعة .اتسمت استجابة القطاع
الخاص بالتنسيق غري الكايف .وأشارت التدخالت غري املؤطرة،
وبخاصة يف ما يتعلق بالتكنولوجيا التعليمية ،اىل مشاركة
مترسعة وفهم محدود للسياق .وهذه إشكالية وال سيام أنه
مل يجر التشاور مع املعلمني وغريهم من الجهات التعليمية
املحلية .ودافعت ترصيحات بثتها وسائل اإلعالم لجهات خاصة
عن اإلندفاع يف اتجاه تعليم مدريس غري تابع للدولة ،وهذا ما
يجادل البعض أنه يخفف العبء عن األنظمة العامة ،وتالياً
ميكن أن يكون له آثار عىل العدالة والنوعية .وقامت الجهات
الخاصة بأدوار رفيعة املستوى كصناع السياسات واملساهمني
يف التمويل اإلنساين العاملي ،ولكن مشاركتهم حفزت عىل
التساؤل عن أصالة التزامهم توفري املوارد املجمعة وعن
مساءلة صانعي السياسات غري املنتخبني التابعني للرشكات.
ومثلام عرب مسجيبون ،من املهم للغاية فهم دوافع الجهات
الخاصة يف السياقات الهشة .بينام فصل البعض الغايات
اإلنسانية ،ينظر البعض اآلخر اىل دعم التعليم يف أوضاع النزاع
والهشاشة عرب منظور «بيت القصيد» ،حيث تتعزز قبضة
السوق ،يكون ازدياد الوضوح والوالء للعالمة التجارية من
الدوافع املركزية جنباً اىل جنب مع الدوافع اإلنسانية املنحى.

يسلط بحثنا الضوء عىل توترات األخالقية الخفيفة بني الدوافع
اإلنسانية والنفعية.
ونظرا ً اىل حجم األزمة ،نشدد عىل أن االعتامد حرصا ً عىل
الجهات التقليدية يف القطاع العام محدود وغري واقعي.
لدى القطاع الخاص دور يضطلع به يف دعم تعليم الالجئني
السوريني .ومن املهم أيضاً أن نتذكر أن القطاع الخاص متنوع.
وجدنا أن الرشكات واملؤسسات متثل مجموعة واسعة من أنواع
مختلفة من الجهات واملشاركات والقدرات والدوافع.
من خالل كشف هواجس محددة ،حض بحثنا مجتمع التعليم
العاملي عىل أن يسأل عن كيفية تسخري الخربات واألموال
من القطاع الخاص بطريقة منسقة وأخالقية تراعي مسؤولية
الدولة باعتبارها املتحمل األول لواجب توفري التعليم النوعي
وتنظيمه .هذا أمر ملح وال سيام يف إرساء أساس لتغيري منهجي
طويل األجل يف خدمة جميع األطفال.
إن اإلستجابة للحاجات الهائلة لألطفال السوريني الالجئني
مطلوبة من املجتمع العاملي بأرسه ،مبا يف ذلك قطاع الدولة -
وخصوصاً الحكومات املانحة املرتفعة الدخل واملتعددة الطرف
 بالتعاون مع القطاع غري التابع للدولة  -املنظامت الدينيةواملنظامت غري الحكومية والرشكات والجمعيات الخريية .يجب
أن يكون هذا الجهد منسقاً ومؤطرا ً ومنصفاً ،ومستندا ً اىل
التزام الحقوق التعليمية لالجئني.

http://www.huffingtonpost.com/gordon-brown/
humanitarian-aid-syria_b_9195800.html
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