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 شكر

فموال الجيود التي  .التقرير ىذا استكماؿ  عمى ساعدنا مف لكؿّ  تقديرنا عميؽ عف رنعبّ  أف نود  
. بداية نتوجو بالشكر إلى   سيفوالمدرّ  يريفالمدقُدِّمت لفريؽ البحث ما كاف ليذا العمؿ أف يتَـّ

س "وليد ضو"، والمدرّ  بالذكر المدّرَس والكاتب ونخص، الذيف تعاونوا معنا واألولياء والتالميذ
لى السيد "ىاني جسري" عمى تيسيره لعممنا داخؿ إحدى "عديد نصار". كما نتوّجو بالشكر إ

الفمسطينّي "نبيؿ السيمي"، عمى ما الباحث المدارس التي يشرؼ عمييا. كما نتوّجو بالشكر إلى 
التي تبذؿ جيودًا كبيرة  ،مفيدة. ونتوّجو بالشكر إلى اآلنسة "أماني دامرجي"معمومات قدمو لنا مف 

. كما نتوّجو بالشكر إلى األصدقاء "ممؾ لمتالميذ إلرشاد النفسيّ في عمميا في إعادة التأىيؿ وا
 الميدانّية. الجوالتبعض يـ ، لمرافقت"نور"عقيمتو سويد"، و"أييـ السيمي" و 
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 الفصل األول: مدخل حول منهجي ة البحث وأهدافه

 إشكالي ة البحث وموجباته -1

مذة السورّييف الالجئيف إلى لبناف، مف خالؿ تبرز األىمّية الخاّصة لبحث ودراسة وضع التال
وجوٍه متعّددة، فاألزمة السورّية دخمت عاميا الرابع، وال يموح في األفؽ القريب أو المتوسط حموٌؿ 
تضمف عودة الالجئيف السورّييف إلى ديارىـ، كما أف ىذه األزمة التي تمر  بيا سوريا، أسفرت عف 

عات الحديثة والناتج عف أزمٍة مستمّرٍة لكؿِّ ىذه الفترة، حيث أكبر عدٍد لالجئيف شيدتو المجتم
تجاوز عدد الالجئيف إلى لبناف وبحسب مصدٍر غير رسميٍّ تابٍع لممفوضّية العاّمة لألمـ المتحدة  

، أتوا في غالبّيتيـ مف محافظة حمص وسط سوريا، ومف ريؼ دمشؽ (1)مميوف الجئ 1,8
 رب العاصمة دمشؽ، ومف مناطؽ أخرى مختمفة مف البالد.وتحديدًا منطقة القمموف شماؿ وغ

، وأف الالجئيف السورّييف  وفي الوقت الذي ال يبدو فيو أف األزمَة السورّية في طريقيا إلى الحؿِّ
ستطوؿ فترة إقامتيـ في بالد المجوء، تبرز تحّدياٌت عديدة، تأتي في مقدمتيا المستقبؿ المتوسط 

، وجدوا أنفسيـ فجأة خارج العممّية التعميمّية،  411 وقصير المدى بالنسبة لنحوِ  ألؼ تمميٍذ سوريٍّ
 والتي تعد  وفؽ المعاىدات الدولّية حّقًا مف حقوؽ الطفؿ، وىو الحؽ  بتعميـٍ آمٍف ومرف ومثمر.

عمى الرغـ مف شحِّ األرقاـ اإلحصائّية، وعدـ دّقتيا في أغمب األحياف، إال أف العديد مف 
عامًا(  17-5عمى أف عدد األطفاؿ السورّييف في لبناف، والذيف في سف التعميـ ) المصادر تؤكد

% منيـ تَـّ استيعابيـ في المدارس الرسمّية 21-15ألؼ تمميذ، نحو  411بمغ عددىـ نحَو 
 أبي "أغاثا الالجئيف لشؤوف المتحدة األمـ مفّوضّية في التربوّية البرامج المبنانّية، وبحسب مسؤولة

 لدى المسّجميف( 17 إلى سنوات 5) الدراسة في عمر النازحيف الذيف ىـ األطفاؿ عدد إف عاد"،
 .(2)ألفاً  381 يفوؽ المفوضّية

إال أف ىذا الرقـ يحتاج إلى مزيٍد مف التدقيؽ، فإذا ما اعتمدنا عمى التوّزع السكانّي السورّي 
أف حصة الشريحة مستنديف إلى مؤشرات المكتب المركزي لإلحصاء في دمشؽ، سنالحظ 

                                                                 
 .2115يغ أحذ يٕظفٙ يفٕضٛخ األيى انًتحذح نبلجئٍٛ فٙ نجُبٌ، حذٚج خبّص أجشُٚبِ  -1

 سلى انصفحخ ػهٗ 17-11-2115 فٙ تبسٚخ انسفٛش انذٍٚ، جشٚذح صٍٚ انسٕسٍٚٛ"، خهذٌٔ انتبليزح الستمجبل يذسسخ 147ساجغ: " -2

 ، يحهّٛبد.4
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%، وأف ىذا الرقـ إذا ما طّبقناه عمى مجتمع 41( مف السكاف بمغت نحو 17-5العمرّية )
ألؼ  211ألؼ تمميذ، أي بزيادة نحو  611الالجئيف السورّييف في لبناف سيبمغ عدد التالمذة نحو 

 تمميذ عف األرقاـ المتداولة.

% مف التالمذة  21-15بناف يستقطب نحَو وبحسب مصادَر مختمفٍة، فإف القطاع الرسميَّ في ل
، في الوقت الذي كاف تعدادىـ 2114ألؼ طالٍب حتى نياية عاـ  91-81السورّييف، أي نحو 
كما ىو وارٌد  43537وبحسب النشرة اإلحصائّية المبنانّية نحو  2113 -2112في العاـ الدراسّي 
حوؿ توّزع باقي التالمذة عمى قطاعات (؛ بينما ال تتوّفر إحصائّياٌت دقيقة 1في الجدوؿ رقـ )

طالٍب ممتحقيف بالمدارس  16511التعميـ األخرى، حيث إف الرقـ المتداوؿ يشير فقط إلى نحِو 
الخاّصة المبنانّية، وأما التالمذة الممتحقوف بمدارس االئتالؼ الوطنيِّ السورّي أو بالمدارس التابعة 

ف توّفرت فيي لممنظمات غير الحكومية األخرى.. إلخ فيي  غير متوّفرة في أغمب األحياف، وا 
 تعاني مف ضعٍؼ شديد في المصداقّية.

 -2112 الدراسية لمسنة التعميـ قطاعات بحسب الجنسيات عمى التالميذ توزع
 (1جدوؿ )    2113

 سوريوف لبنانيوف القطاع التعميمي
 43537 247723 التعميـ الرسمي
 5217 119949 خاص مجاني

 11231 491832 مجاني خاص غير
 389 1235 أونروا

ألؼ تمميذ،  21,642، 2111 -2111كاف تعداد التالمذة السورّييف في لبناف في العاـ الدراسي 
 2112-2111%، وتطّور ىذا الرقـ في العاـ الدراسّي 67كانت حّصة القطاع الرسمّي منيـ 

، وفي العاـ الدراسّي % إلى القطاع الرسم69ألؼ تمميذ توجو منيـ  27,243ليصبح   -2112يِّ
لى  37,177قفز الرقـ إلى  2113  -2113ألؼ تمميذ في العاـ الدراسّي  83ألؼ تمميذ، وا 
2114(3) . 

                                                                 
ّ ساجغ: " -3 ٌ: 2114-2-25تبسٚخ: فٙ ٌ فٙ نجُبٌ، ٔنٛذ ضٕ، ٕانتؼهٛى انشسًٙ ٔانطبلة انسٕسٚ ، يٕلغ دػى نجُب

http://cutt.us/vb8z 

http://cutt.us/vb8z
http://cutt.us/vb8z


 ةة الديمقراطي  مركز دراسات الجمهوري                                لبنان في الالجئين السوري ين التالمذة أحوال في بحث

7 
 

 في 31 أف إلى الدولّية العمؿ منّظمة في ىذا السياؽ، إذا ما أخذنا بعيف االعتبار ما تشير إليو
، وقسنا ذلؾ عمى تعداد مف ىـ (4)بالمدارس يمتحقوف لبناف في السورّييف األطفاؿ مف فقط المئة

ـ مف األطفاؿ السورّييف في لبناف، سيكوف مجمؿ مف أتيح لو النفاذ إلى التعميـ منيـ  في سفِّ التعمي
ألؼ؛ وىذه  611( ىـ نحو 17-5ألؼ تمميذ، باعتبار أف التالمذة السورّييف بعمر ) 181نحو 

 .(5)حصائيجميعيا أرقاـٌ تقديرّية وتفتقد لإلثبات اإل

وأّيًا يكف األمر، فإننا سنأخذ بعيف االعتبار كؿَّ ما تقّدـ أعاله مف تشّوش في األرقاـ اإلحصائّية، 
وفي النقص الشديد بالمعمومات، وسنركز في بحثنا ىذا عمى المناخ العاِـّ والظروؼ التي خضع 

لحذر، آخذيف بعيف ويخضع ليا التالمذة السورّيوف في لبناف، مقاربيف المسألة بكثير مف ا
االعتبار أف تعداد التالمذة الذيف تمّكنوا مف النفاذ إلى العممّية التعميمّية وحتى كتابة ىذا التقرير، 

ألؼ تمميذ في المدارس المبنانّية الرسمّية، وما تبّقى يتوّزع عمى باقي القطاعات  91ىـ نحُو 
 التعميمّية.

 وأدواته البحثجي ة منه -2

مى منيج المالحظة المباشرة، المبني عمى المقابالت المباشرة، والحوارات ع البحثسيعتمد 
، وقد أتاح لفريؽ البحث رصد "األنثروبولوجية"وىو منيج معتمد في العمـو االجتماعية و المركزة.

 الظاىرة التي جرى بحثيا، وجمع المعمومات المطموبة حوليا.

سيتـ  عرضيا واالعتماد عمييا في  عمى مصادَر مختمفٍة لممعمومات التي البحثسيعتمد 
جراء مقابالت مع األشخاص إاستخالص النتائج، وأىم يا المعمومات التي سنحصؿ عمييا عبر 

دارّييف ومختّصيف  المندرجيف في إطار العّينات المعتمدة في البحث، مف تالمذٍة ومدّرسيف وا 
لكترونّية وصحفّية، اىتّمت بالعممّية التعميمّية. باإلضافة إلى ما يتوّفر مف مراجَع م كتبّيٍة وا 

بالعممّية التعميمّية لمتالمذة السورّييف في لبناف، عمى قمتيا؛ بينما سيكوف التقرير الغني  والميـ  
مرافقًا لنا في أغمب خطواتنا البحثّية لما يقّدمو مف  2114الذي أعّده مركز الدراسات المبنانّية في 

                                                                 
 5 األٔسظ، انششق جشٚذح أسطٛح، مجم"، ثٕالانً انذساسٙ انؼبو خبلل انهجُبَٛخ انشسًٛخ انًذاسط فٙ سٕس٘ طبنت أنف 91ساجغ: " -4

 . 13165 انؼذد 2114 سجتًجش

% يٍ انتبليزح انسٕسٍٚٛ فٙ نجُبٌ خبسج انؼًهٛخ 81ثحست يُظًخ انَٕٛٛسٛف، تزكش فٙ تمشٚشْب: "ال نضٛبع جٛم ثأكًهّ" أٌ َحٕ  -5

 .2114انتؼهًٛٛخ، 
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؛ باإلضافة إلى التقرير الصادر عف المفوضّية )6(اية في األىميةمعموماٍت ومنيجّيٍة بحثّية غ
بعنواف: "مستقبؿ سوريا، أزمة األطفاؿ  2113السامية لشؤوف الالجئيف الصادر في تشريف ثاني 

 .(7)الالجئيف"

إلى توثيؽ مادة البحث، حيث ُأتيَح لو ذلؾ، مف خالؿ  فريؽ البحثإضافة إلى ما تقّدـ، عمد 
رافّية والتسجيالت الصوتّية، وغيرىا مف وسائؿ التوثيؽ المعتمدة، وستكوف متاحًة الصور الفوتوغ

لجميع الجيات البحثّية والمختّصة والراغبة في التعّمؽ أكثر في إشكالّية تعميـ التالمذة السورّييف 
 في لبناف.

كاف  ، فعمى سبيؿ المثاؿ،البحثومف الضروري ىنا اإلشارة إلى بعض الصعوبات التي واجيت 
النفاذ إلى بعض المدارس في غاية الصعوبة، فمدارس األونروا المتواجدة في مخيـ عيف الحموة 
تحتاج تصريَح دخوؿ مف األمف المبنانيِّ كي يتمّكف المرء مف دخوؿ المخيـ، بينما المدارس 

أماـ ىذه الرسمّية المبنانّية فتحتاج إلى تصريحاٍت وزارّيٍة وموافقة مف مديري ىذه المدارس..، و 
الصعوبات كاف البدَّ مف اّتباع طرٍؽ "غير رسمّية" لمعاينة ىذه المدارس والحصوؿ عمى 

 المعمومات، وىو ما حصؿ فعمّيًا.

عمى اّتخاذ مجموعٍة مف المدارس المنتمية  ،في سبيؿ الحصوؿ عمى المعمومات البحث،اعتمد 
مؿ العمؿ البحثّي مف حيث جمع لقطاعاٍت تعميمّية مختمفة كعّيناٍت بحثّيٍة، جرى فييا مج

مف دخوؿ المدارس التي ال ا المعمومات وتسجيؿ المالحظات، وتوثيؽ ما أمكف توثيقو. حيث تمّكنَ 
تحتاج إلى تصريحاٍت رسمّية، بينما المدارس التي تحتاج إلى موافقٍة أمنّية بالنسبة لممدارس 

ـ بالن إلى معاينة ة لممدارس الرسمّية، فقد اضطرينا سبالفمسطينّية، أو تحتاج إلى موافقِة وزارة التعمي
 .(8)ىذه المدارس والحصوؿ عمى معموماٍت عبر لقاءاٍت غيِر رسمّية مع مجموعة العّينة المقترحة

جرت العممّيُة البحثّية مف خالؿ جمع شيادات مف عدٍد مف المدّرسيف، والذيف وصؿ عددىـ في 
مدرسًا، وتَـّ اعتماُد أسموب التسجيؿ الصوتّي  12و مجمؿ العّينات المعتمدة إلى خمس مدّرساٍت، 

                                                                 
ّٙ  تؼهٛى انتؼهٛى ػهٗ نهحصٕل انسٕسٍٚٛ انبلجئٍٛ فشص تٕسٛغ -6 نجُبٌ،  فٙ انحكٕيٛخ غٛش ٔانًُظًبد انخبص انمطبع دٔس: َٕػ

. ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ، كًب ٕٚجذ َسخخ 2114نهذساسبد،  انهجُبَٙ تتُجٙ، صبدس ػٍ انًشكض ٔسٓٗ يكٕن، َسشٍٚ شؼٛت، تأنٛف: يٓب

 يتشجًخ ػٍ انتمشٚش.

 arabic.org/52a059056.html-http://www.unhcr، 2113تمشٚش انًفٕضٛخ انسبيٛخ نؤليى انًتحذح نشؤٌٔ انبلجئٍٛ،  -7

  https://youtu.be/u9LC3XbLeqIيشٓذ "فٛذٕٚ" يٍ جٕالد فشٚك انجحج فٙ انًذاسط  - 8

http://www.unhcr-arabic.org/52a059056.html
https://youtu.be/u9LC3XbLeqI
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إلييـ بمجموعٍة  نالمجمؿ ىذه الشيادات التي تَـّ الحصوؿ عمييا مف ِقبؿ المدّرسيف، والذيف توّجي
 مف األسئمة المصّممة مسبقًا، ومف ثََـّ تَـّ تفريغ ىذه الشيادات وتبويبيا وجدولتيا.

المذة إناثًا وذكورًا وبأعماٍر متعّددة، وصؿ عدد التالمذة إلى كما تَـّ االستماع إلى العديد مف الت
، والباقي ذكور، ولـ يتَـّ تسجيؿ شياداتيـ حرصًا عمى تخفيؼ 14تمميذًا، عدد اإلناث منيـ  33

 التوتر الذي انتابيـ أثناء االستماع إلى شياداتيـ.

شياداتيـ، وتـّ تسجيميا  مف الحصوؿ عمىثالثة مديريف، تمّكنا  جراء مقابالت معإكما تَـّ 
وتفريغيا فيما بعد. باإلضافة إلى ما تقّدـ، عقدت عّدة لقاءاٍت مع مختّصيف في اإلرشاد النفسيِّ 

عادة التأىيؿ، وتَـّ مقابمة ثالثة مختّصيف عادة التأىيؿ، وتسجيؿ شياداتيـ  رشاد النفسيّ في اإل وا  وا 
 حوؿ دورىـ في العممّية التعميمّية.

تقاء بالعديد مف أولياء األمور، ووصؿ عدد األىالي الذيف تـّ أخذ شياداتيـ إلى نحو االل لناأتيح 
 وليَّ أمر، تَـّ تسجيُؿ شياداتيـ، وتَـّ االستماع إلى جممة مالحظاتيـ. 21

بإجراء بعض الجمسات المركزة والتي  قمناباإلضافة إلى المقابالت والحصوؿ عمى شيادات، 
ضور مدّرستيـ أو مدّرسيـ، وتَـّ اعتماد أسموٍب لمنقاش غير جمعت عددًا مف التالمذة بح

الممنيج، عبر فتح أحاديث غير مباشرة مع التالميذ المشاركيف، وذلؾ لتخفيؼ التوّتر عنيـ، 
 .المالحظات كتابة وسجمناودفعيـ لمحديث والتعبير عف أفكارىـ بحرّيٍة وعفوّية، 

 غير والمنّظمات المدارس مف العديد في لمعاينةا حصص مف ذلؾ، عدداً  أجربنا، حيث توّفر لنا
، وقمنا، وتَـّ الحكومّية بتسجيؿ المالحظات كتابة، كما تَـّ التقاط بعض  اختيار أكثر مف صؼٍّ

الصور التي تعكس تفاعؿ التالمذة أثناء الحصة، باإلضافة إلى تسجيؿ مقاطع فيديو أثناء 
 إعطاء الدرس.

مدت توبة، والشيادات المسّجمة التي تَـّ تفريغيا فيما بعد، واعتُ ىذه المالحظات المك ت كؿ  معَ جُ 
 كمصدٍر أساسيٍّ لمبحث والتحميؿ الوارد في ىذه الورقة.

 أسئمة البحث -3

 سيسعى البحث إلى اإلجابة عف مجموعٍة مف األسئمة وأىم يا: 
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 ي لبناف؟ كيؼ تبدو لوحة توّزع التالمذة السورّييف عمى قطاعات التعميـ المختمفة ف -

لى أيِّ درجٍة تمّكف ىؤالء التالمذة مف الحصوؿ عمى حّقيـ في التعميـ؟  -  وا 

لى أيِّ درجٍة كاف  - ما ىي درجة أماف البيئة التعميمّية التي انخرط فييا التالمذة السورّيوف، وا 
 ـ؟ النفاذ إلى التعميـ ميّسرًا ليـ؟ ما ىي أىـ  اإلشكاالت التي واجيتيـ وواجيت أولياَءى

وكيؼ تَـّ التصّدي إلى جممة التحّديات التي واجيت المسؤوليف عف العممّية التعميمّية في لبناف  -
 باختالؼ انتماءاتيـ؟

  .المكانيةالزمانية و حدود البحث  -4
تمتد حدود العينة المعتمدة في البحث عمى عدة مناطؽ في لبناف، ىي وبشكؿ أساسي: منطقة 

ة قصقص، ومنطقة صيدا، ومنطقة البقاع. عمى فترة زمنية امتدت بيروت ومخيـ شاتيال، ومنطق
  و.( وحتى بداية شير أيار من2115مف كانوف الثاني مف العاـ الجاري )

 أهداف البحث -5

تسعى الدراسة إلى توفير معموماٍت حوؿ وضع العممّية التعميمّية التي يخضع ليا التالمذة 
أف تمقَي الضوء عمى مجموعٍة مف اآللّيات المتراكبة التي تطاؿ السورّيوف في لبناف، وتحاوؿ 

مناىج التعميـ المعتمدة وطريقة التعميـ واألبعاد االجتماعّية والنفسّية التي تمّيز وضع التعميـ 
 بالنسبة لمتالمذة السورّييف في لبناف.

التي يخضع ليا  مف جيٍة أخرى، سيسعى البحُث إلى عرض طبيعة المناىج التعميمّية المختمفة
التالمذة السورّيوف في لبناف ودرجة مرونتيا، وسيتـ  نقاش المشكالت والصعوبات التي تواجو 

 التالمذة في سيرورة العممّية التعميمّية.

ة في لبناف بالنسبة ة التعميميّ ة" العمميّ لمبحث، محاولة إثارة "إشكاليّ  كما سيكوف اليدؼ األساسي  
مى أمؿ أف تتمكف الجيات المختصة بتفعيؿ دورىا بشكؿ أكبر مما ىو عميو يف، علمتالمذة السوريّ 

، وذلؾ في سبيؿ تحسيف العمميّ  ة، وتوفير شروط لمتعميـ يحظى بيا األوالد ة التعميميّ اليـو
ف تؤثر دراستنا ىذه، في القرار يث نأمؿ في أالسوريوف في لبناف، تكوف أكثر إنسانية وفاعمية. ح

 ة في لبناف.ة التعميميّ بالعمميّ  ، المعنيّ السياسيّ 
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 إطاللة عامة -6

يتوّزع التالمذة السورّيوف في لبناف عمى عدٍد مف الجيات والمناىج التعميمّية، وىي وبحسب 
 :(9)( ستكوف عمى الشكؿ التالي2الجدوؿ رقـ )

 *تم الحصول على هذه المعلومات من مصادر مختلفة سٌرد ذكرها فً متن النص.

 .2113 -2112**إحصائٌات عام 

 ***غ.ح: منظمات غٌر حكومٌة.

 **** تقدٌري.

القسـ األكبر مف التالمذة السورّييف، يذىبوف إلى المدارس  -سنالحظ مف الجدوؿ أعاله أف: 
المبنانّية الرسمّية، وىي مدارُس تعّمـ المنياج المبنانّي الرسمّي، بدوف تعديؿ، بالمغتيف اإلنكميزية 

 والفرنسية، والعربية لبعض المواد.

كميزية والفرنسية، والعربية مدارس لبنانّية خاّصة، تدّرس المنياج المبنانيَّ الرسمّي بالمغتيف اإلن -
 لمادة القراءة.

                                                                 
ٛغ فشص انبلجئٍٛ انسٕسٍٚٛ نهحصٕل ػهٗ انتؼهٛى"، تأنٛف يٓب شؼٛت، َسشٍٚ يكٕن، ٔسٓٗ ساجغ انتمشٚش انغُٙ ٔانًٓى: "تٕس -9

 ، ثبنهغخ انؼشثٛخ.2114تتُجٙ، يشكض انذساسبد انهجُبَٛخ، سجتًجش 

 (*2توزع التالمذة السوريين على الجهات التعليمية المختلفة   جدول )

 عدد التالمٌذ اللغة المعتمدة  المنهاج المعتمد القطاع التعلٌمً

 91111 إنكلٌزي -فرنسً رسمً لبنانً مدارس لبنانٌة رسمٌة

 رسمً لبنانً مدارس لبنانٌة خاصة
 -فرنسً -إنكلٌزي

 عربً
11231** 

 5217 مختلط الرسمً اللبنانً مدارس لبنانٌة خاصة مجانٌة

منظمات غ.ح سورٌة بتموٌل 

 أجنبً***
 غٌر متوفر إنكلٌزي -عربً انًرسمً لبن

 غٌر متوفر مختلط منهاج خاص لما قبل التعلٌم منظمات غ.ح لبنانٌة

منظمات غ.ح سورٌة ٌدٌرها 

 ناشطون سورٌون

سوري رسمً معدل +رسمً 

 لبنانً
 غٌر متوفر مختلط

 غٌر متوفر عربً سوري رسمً معدل مدارس االئتالف السوري

 غٌر متوفر عربً ٌبًسوري رسمً+ ل مدارس سورٌة خاصة

مدارس وكالة األمم المتحدة 

 )أونروا(
 18111**** إنكلٌزي -عربً رسمً لبنانً
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منّظمات غير حكومّية سورّية ذات تمويٍؿ دولّي؛ وىي المنّظمات التي نشأت لتمّبي الحاجة  - 
المتزايدة ألعداد التالمذة السورّييف، ونشأت بالتعاوف مع المنّظمات والجيات الدولّية الداعمة. 

اليادؼ إلى تعميـ القراءة والكتابة والحساب )إنكميزي،  وتعتمد ىذه المنّظمات برنامجًا لمتعميـ
 رياضيات، قراءة(

منّظمات غير حكومّية لبنانّية، وتقّدـ خدماتيا التعميمّية لألطفاؿ واألوالد المتسّربيف مف التعميـ  -
 أو الذيف يواجيوف خطر التسّرب.

منّظمات غير حكومّية سورّية،  -  
وف، تَـّ يديرىا ناشطوف سورّيوف متطّوع

تأسيس ىذه المنّظمات مف ِقبؿ 
السورّييف الوافديف إلى لبناف، تمارس 
العممّية التعميمّية غالبًا في خيمٍة في 

 مخّيمات المجوء.

مدارس تابعة لالئتالؼ الوطنيِّ  - 
السورّي، يمّوؿ ىذه المدارس ويديرىا 
س فييا المناىج   ميدمة في سوريامدرسة                االئتالؼ السورّي، وتدرَّ

 .والسورّية الرسمّية المعّدلة والمطبوعة مف ِقبم

مدارس سورّية بامتحاناٍت رسمّيٍة في سوريا، وتدّرس المنياج السوريَّ الرسمّي، بينما يذىب  -
 الطالب إلى سوريا لتقديـ االمتحانات.

 سوريا. مدارس وكالة األمـ المتحدة واإلغاثة )أونروا( لالجئيف الفمسطينّييف في -

كما يوجد إضافة إلى ما تقدَّـ بعض المنّظمات التي تدير مدارَس دينيًة لبنانّية خاّصة وذات 
 برامج موجية لالجئيف السورّييف، وغالبًا تتواجد في طرابمس.
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سنعمد مف خالؿ بحثنا إلى اعتماد مجموعٍة مف "العّينات" البحثّية، والتي سنسعى مف خالليا إلى 
عّينة، تمّثؿ واحدة مف كؿٍّ مف ىذه  -المنّظمات السابقة، عبر اعتماد مدرسةتغطية أغمب ىذه 

 المنّظمات حيث أتيح لمباحث ذلؾ.

يتـ  التركيز في العّينة المعتمدة عمى أربعة محاوَر أساسّيٍة تتناوؿ: التالمذة، المدّرسيف، أولياء س
شد البحث بالمجمؿ والتي ستتمحور األمور، اإلدارة. بينما ستكوف الخمفّية المعيارّية التي ستر 

الدولّية لخطط  INEEحوليا أسئمة البحث والنتائج المترّتبة عميو، المعايير التي اعتمدتيا منظمة 
 ، وىو ما سنناقشو بتفصيٍؿ أكثر مباشرًة.(10)الطوارئ

 INEEة لوكاالت التعميم في حاالت الطوارئ الشبكة العالمي   -7

تمر  بيا المجتمعات كالحروب والكوارث الطبيعية وغيرىا، غالبًا في أغمب حاالت الطوارئ التي 
 تأميف والذي ال يتعّدى في الغالب اإلنسانّية، اإلغاثةما يتـ  االىتماـ وبشكٍؿ أساسيٍّ بقضايا 

الصحّية؛ بينما بقي االىتماـ بموضوع  والرعاية الصحيّ  والصرؼ الشرب ومياه والمأوى الغذاء
 .(11)ثانويًا مف اىتماـ المنّظمات والجيات اإلغاثّية التعميـ يشغؿ جانباً 

إال أف طوؿ بعض حاالت النزاعات االجتماعّية، كالحروب األىمّية عمى سبيؿ المثاؿ، والتي 
سنوات، فرضت عمى الميتّميف التعاطي بجدّيٍة أكبر مع قضية تعميـ  11تصؿ بالمتوسط إلى 

أساسّيًا مف تنمية مجتمعات المجوء والحفاظ عمى  أطفاؿ الالجئيف، حيث باتت ىذه القضية جزءاً 
الحدِّ األدنى مف قدرتيا عمى التعافي واالستمرار بالحياة، كما شّكؿ موضوع تعميـ التالمذة صّماـَ 
أماٍف ال بدَّ منو في سبيؿ ضماف مستقبٍؿ أكثر أمانًا بالنسبة لألطفاؿ في سفِّ التعميـ، إذ قّمؿ 

العمؿ في انخراطيـ ة التعميمّية مف أخطار انحرافيـ باتجاه الجريمة أو انخراط األوالد في العمميّ 
المسّمح في صفوؼ المجموعات المتشّددة وشبيياتيا، وىو شيٌء زاد مف أىمّية وضرورة وضع 

 معايير لمعممّية التعميمّية في ظؿِّ أوضاٍع غير طبيعّية، ىي حاالت الطوارئ.

                                                                 
 INEE ، standards-http://www.ineesite.org/ar/minimum انطٕاسئ حبالد فٙ انتؼهٛى نٕكبالد انؼبنًٛخ انشجكخ -10

 حبالد فٙ انتؼهٛى نٕكبالد انؼبنًٛخ انشجكخ انطٕاسئ؟، حبالد فٙ انتؼهٛى انًؼهٕيبد فٙ ْزِ انفمشح ثبالستُبد إنٗ يُشٕس: "نًبرا -11

ٙ: INEEانطٕاسئ   emergencies-in-http://www.ineesite.org/ar/education، ػهٗ انشاثظ اإلنكتشَٔ

http://www.ineesite.org/ar/minimum-standards
http://www.ineesite.org/ar/education-in-emergencies
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دورًا ميّمًا في وضع جممة ىذه المعايير التي باتت  INEEميـ أّدت الشبكة العالمّية لوكاالت التع
 مف أدنى حدٍّ  تحقيؽ في لممساعدة أداة تطوير (12)أجؿ ومفمعتمدة في العشرات مف دوؿ العالـ؛ 

 إلى تيدؼ تشاورّية عممّية INEE سيمت الطوارئ، فقد حاالت في الجيد التعميـ عمى الحصوؿ
 مف وغيرىـ واألكاديمّييف السياسات وصانعي الميدانّييف، ميفوالعام الوطنّية، السمطات مشاركة
 الفترة في الصادر األصمي الدنيا المعايير دليؿ تطوير في العالـ، أنحاء جميع في المعمميف
 مف سمسمةٍ  في بمداً  51 مف أكثر مف شخصاً  2251 مف أكثر شارؾ ، حيث2113-2114
 التجربة ىذه عمى وبناءً . المعايير عمى االتفاؽو  والمناقشة لمتطوير اإلقميمّية العمؿ حمقات

 شارؾ ، والتي2111-2119 الفترة في مماثمة تشاورّية تحديثٍ  عممّية INEE أجرت التعاونّية،
 والوطنّية الدولّية الحكومّية غير والمنّظمات الوطنّية لمسمطات ممثؿٍ  1311 مف أكثر فييا

 تصميـ تَـّ  دولة، وقد  52 مف واألكاديمّية البحثّية والمؤّسسات المتحدة األمـ ووكاالت والمحمّية
 .الطوارئ حاالت في اإلنسانّية والمناصرة والتعافي واالستجابة، التأّىب في الستخداميا المعايير

مجموعًة مف المعايير التي ُيرغب في تطبيقيا في حاالت الطوارئ،   INEEاقترحت منظمة 
 وأىّميا كاف:

 فرصٍ  عمى الحصوؿ عمى المجاؿ ىذا في المعايير ترّكز: ئة التعم مالحصول عمى التعميم وبي
 مثؿ األخرى القطاعات مع الياّمة الروابط عمى الضوء تسميط ويتـ  . ومالئمة آمنة تعميميةٍ 
 والسالمة األمف تعزيز عمى تساعد التي والمأوى والتغذية الصحّي، والصرؼ والمياه الصحة
 نفسّي.وال والعقميّ  الجسديّ  والرفاه

 بما الفعاؿ، والتعّمـ التعميـ تعّزز التي اليامة العناصر عمى المعايير ىذه تركز :التعميم والتعمم
 وتقييـ والتعّمـ، التعميـ وعممّيات والدعـ، المينيّ  والتطوير والتدريب الدراسّية المناىج ذلؾ في

 التعمـ. نتائج

 وتدبير إدارة المجاؿ ىذا في المعايير يتغط: المعممون وغيرهم من العاممين في مجال التعميم
 . التعميـ مجاؿ في البشرّية الموارد

                                                                 
، انًؼبٚٛش انذَٛب INEE انطٕاسئ حبالد فٙ انتؼهٛى نٕكبالد انؼبنًٛخ انًؼهٕيبد فٙ ْزِ انفمشح ٔانفمشح انتٙ تهٛٓب يأخٕرح يٍ انشجكخ -12

 نآلُٚٙ.
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وبالطبع ىناؾ العديد مف المعايير األخرى والكثير مف التفاصيؿ المتعّمقة بالعممّية التعميمّية في 
 حاالت الطوارئ، إال أنو ما ييّمنا ىنا ىو التركيز بشكٍؿ خاصٍّ عمى الوضع السوري وتحديدًا فيما

 يتعّمؽ بحاالت المجوء في لبناف.

 

 الفصل الثاني

 بيئات التعميم المبناني ة وانخراط التالمذة السوري ين فيها

تعّددت البيئات التعميمّية المبنانّية التي انخرط فييا التالمذة السورّيوف الالجئوف في لبناف، وتوّزعوا 
 انّية وغير المبنانّية، وكاف البدَّ والحاؿ كذلؾ كما رأينا أعاله عمى عدٍد مف القطاعات التعميمّية المبن

مف مقاربة ىذه البيئات، عمى اختالفيا، عبر اعتماد مجموعٍة مف العّينات البحثية، والتي سنسعى 
مف خالليا إلى عرض ظروؼ التعميـ التي يخضع ليا التالمذة السورّيوف، وجممة اإلشكاالت التي 

ؼ مع بيئٍة تعميمّيٍة غريبٍة عنيـ عمى صعيد المنياج التعميمّي تواجييـ في عممية االندماج والتكيّ 
 المعتمد، وحتى عمى صعيد الوسط االجتماعّي الذي يتحرؾ األوالد في خضّمو.

في ىذا الفصؿ سنسعى إلى إلقاء الضوء عمى العممّية التعميمّية التي يخوضيا التالمذة السورّيوف، 
لبحثّية، والتي تناولت عددًا مف المدارس التي تنتمي مف خالؿ اعتماد مجموعٍة مف العّينات ا

 لقطاعاٍت تعميمّيٍة مختمفة يزاوؿ فييا التالمذة السورّيوف التعميـ.
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 التالمذة السوري ون في المدارس الرسمي ة المبناني ةأ. 
حو ألؼ تمميٍذ سوريٍّ مف النفاذ إلى المدارس الرسمّية المبنانّية، أي ما يعادؿ ن 91تمّكف نحو 

بالمئة مف مجمؿ التالمذة الالجئيف في لبناف، وىو رقـٌ متواضعٌ قياسًا بالقدرة االستيعابّية  15-21
لممدارس الرسمّية المبنانّية، كما أنو مؤشٌر إلى صعوبة النفاذ إلى التعميـ وصعوبة وصوؿ التمميذ 

قع عمى مجموعة مف ( أدناه سن3السوري إلى ممارسة حّقو بالتعّمـ، ومف خالؿ قراءة الجدوؿ )
 .(13)المالحظات الميمة

 (3تعداد ونسبة التالمذة المبنانييف في المدارس المبنانّية الرسمية    جدوؿ )
 2113 -2112 2112 -2111 2111 -2111 البياف

 299245 275655 347498 عدد التالمذة في المدارس الرسمّية
 975695 943763 891521 إجمالّي عدد التالمذة المبنانييف

 %3186 %2982 %3889 نسبة التالمذة في المدارس الرسمية إلى إجمالّي التالمذة

كاف عدد التالمذة المبنانّييف في المدارس  2111 -2111يشير الجدوؿ إلى أنو في العاـ الدراسّي 
 299245ليصؿ إلى  2113 -2112تمميذًا، سيتراجع ىذا الرقـ في العاـ  347498الرسمّية 
 ألؼ تمميٍذ، تحّولوا إلى القّطاعات التعميمّية المختمفة الخاّصة وغيرىا. 51أي بتراجع نحو  تمميذًا،

                                                                 
ٗ انُششاد انسُٕٚخ انتٙ ػهٗ ػذح يصبدس فٙ األسلبو انسبثمخ، ٔيُاػتًذَب  -13 ٓب: انًشكض انتشثٕ٘ نهجحٕث ٔاإلًَبء، ثبالستُبد إن

ّٙ "ٔنٛذ ضٕ" فٙ ثحثّ "انتبليزح : نجُبٌ فٙ انسٕسٌّٕٚ ٚصذسْب انًشكض، ثبإلضبفخ إنٗ انًؼهٕيبد انتٙ ٔفشْب انكبتت ٔانًذّسط انهجُبَ

 ٔيصبدس أخشٖ سٛشد ركشْب فٙ حُّٛ. ،2114, حضٚشاٌ 11نئلَسبَٛخ"، انًُشٕس فٙ تبسٚخ  سمٕط أو جٛم ضٛبع
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مف جيٍة ثانيٍة ستتراجع نسبة التالمذة المبنانّييف في المدارس الرسمّية إلى مجمؿ مجموع التالمذة 
لعاـ % في ا31، لتصؿ إلى نحو 2111 -2111% في العاـ الدراسّي 41المبنانّييف، مف نحو 

2112- 2113 . 

عاءات وزارة التربية والكتيبة الضارية مف اإلعالـ الذي يقؼ خمفيا، تتعارض األرقاـ السابقة مع ادّ 
حوؿ االّدعاء بعدـ قدرة المدارس الرسمّية المبنانّية عمى استيعاب التالمذة السورّييف الالجئيف في 

 لبناف.

 التالمذة عدد أف ىو الموضوع مف المخفيَّ  جانب"ال إذ وبحسب المدّرس المبنانّي "وليد ضو" فإف
 المدارس في عددىـ مف أقؿَّ  كاف ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ الدراسيّ  العاـ خالؿ الرسمّية المدارس في

أنو حتى ف وحسب األستاذ ضو .(14)"تمميذ ألؼ ١ٓ بػ ٧٩١ٔ -٧٩١ٔ الدراسي العاـ خالؿ عينيا
رّييف في المدارس الرسمّية المبنانّية ، لـ يصؿ عدد التالمذة السو 2113 -2112العاـ الدراسي 

ألؼ تمميٍذ، أي إف العدد الذي أضافو التالمذة السورّيوف لـ يصؿ عممّيًا إلى ما كانت  51إلى 
تثبت األرقاـ السابقة عمى صعيٍد المبنانّية مف إجمالي عدد الطالب؛ و تستقطبو سابقًا المدارس 

، قدرة المدارس الرسمّية المبنانّية عمى استيعاب اآلالؼ مف التالمذة السورّييف مف دوف أف  كميٍّ
يتسبب ذلؾ بأزمٍة تنعكس سمبًا عمى مجمؿ العممّية التعميمّية، فحتى لو استقطبت المدارس 
الرسمّية المبنانّية جميع التالمذة السورّييف الالجئيف في لبناف، فإف ذلؾ يعني أنو سيصبح لكّؿ 

 -1972الرقـ نفسو الذي كاف موجودًا في العاـ  تمميذًا، وىو 17مدرٍس معّدٌؿ وسطّي 
1973)15(. 

تشتكي وزارة التعميـ المبنانّية مف عدـ قدرة ميزانّيتيا عمى استيعاب التالمذة السورّييف، أو عمى 
األقؿ عدـ قدرتيا إال عمى استيعاب قسـٍ منيـ، بينما تثبت التقارير أف األمـ المتحدة ومعيا 

نح، قد تكفؿ بمجمؿ ميزانّية التالمذة السورّييف المسّجميف في المدارس اليونيسيؼ والمجتمع الما
 منتصؼ تسممنا"صعب" يقوؿ:  أبو "إلياس المبنانيّ  العالي والتعميـ التربية الرسمّية، فبحسب وزير

 السامية والمفوضّية اليونيسيؼ منظمة مف رسمّية خطّية رسائؿَ  2114أكتوبر /األوؿ تشريف
 دوالر مميوف 56 نحو قدره مبمغٍ  تأميف التزاميا أعمنت المتحدة، لألمـ لتابعةا الالجئيف لشؤوف

                                                                 
 يشجغ سجك ركشِ. -14
 ٔنٛذ ضٕ، يشجغ سبثك. -15
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وىو مبمغٌ يغطي كمفة  .(16)"السورّييف في المدارس المبنانية الطالب تعميـ تكاليؼ لتغطية أميركي
، وذلؾ عمى الرغـ مف الدعـ الذي قّدمتو المفوضية 91تعميـ نحو   العميا ألؼ تمميٍذ سوريٍّ

% مف التالمذة السورّييف عمى 21ي وبي، أاألور  االتحاد مف "السخية" والمساعدة يؼ"و"اليونيس
 أكبر تقدير.

 في التربوّية البرامج مدرسٍة لبنانية، وبحسب مسؤولة 911يتوّزع التالمذة السورّيوف عمى نحو 
( 911الػ بيف مف) مدرسةً  147عاد" فإف: " أبي "أغاثا الالجئيف لشؤوف المتحدة األمـ مفّوضّية
 الدواـ يستوعبيـ لـ لمف الظير بعد دواـ في أساسي، السابع لىإ األوؿ الصؼ مف أبوابيا، ستفتح

 .(17)الصباحي"

عمى صعيد العممّية التعميمّية، يخضع التالمذة السورّيوف في المدارس الرسمّية لمتعّمـ بالمنياج 
، والمغة اإلنكميزية في بعض المدارس، الرسمّي المبنانّي، وىو منياٌج بالمغتيف العربية والفرنسية

كعّينٍة لمتحميؿ،  البحثومف خالؿ شيادة أحد المدّرسيف المبنانّييف في إحدى المدارس التي اّتخذىا 
يقوؿ المدرس في سياؽ الحديث عف اآلليات التي استخدميا التمميذ السورّي في مواجية المنياج 

كاؿ عمى المواد حاوؿ تعويض ىذه المشكمة باالتّ  منيـ مفالمبنانّي وصعوبة المغة األجنبية: "
و طالب أىميـ مع معمميف أتربية مدنية(، وبعضيـ تعاقد  ،جغرافيا ،بالمغة العربية )لغة عربية

 ."خصوصية عطوىـ دروساً أالذيف  في المرحمة الثانوية، أو تالمذة مدارس جامعاتٍ 

واجيوا صعوباٍت أكبَر حياؿ تقّبؿ  في الصفوؼ المتوسطةوتشير المالحظة، إلى أف التالمذة 
االبتدائي فقد تأقمموا مع المنيج )بشكؿ التعميـ ما في صفوؼ الروضات و أ، المنياج المبنانيّ 

في تعمـ المغة في الصفوؼ األولى، المشكمة  تكالمشيقوؿ أحد المدّرسيف: "ال توجد  جمالي(.إ
ف التالميذ قبؿ ثالث سنوات في تظير بعدىا وتتفاقـ مع تقّدـ الصفوؼ. مف بدأ الدراسة م

مدرستنا في الصؼ الثاني أو ما قبمو يسير بشكٍؿ طبيعّي". تثبت ىذه المالحظة السابقة معدالت 
النجاح بالنسبة لمتالمذة السورّييف، حيث ترتفع معدالت النجاح في الصفوؼ األوؿ والثاني، 

ذي تـّ الحصوؿ عمى شيادتو: "مف وتتراجع تدريجيًا في الصفوؼ األعمى. يقوؿ أحد المدّرسيف ال

                                                                 
 .2114-11-6: فٙ تبسٚخ اإلنكتشَٔٙ، انششفخ يٕلغ طٕثبنٛبٌ، َٓبد انسٕسٍٚٛ"، انطبلة تستمجم انهجُبَٛخ ساجغ: "انًذاسط -16
 ، يشجغ سبثك.17-11-2115 فٙ تبسٚخ انسفٛش ذحجشٚ انذٍٚ، صٍٚ انسٕسٍٚٛ"، خهذٌٔ انتبليزح الستمجبل يذسسخ 147ساجغ: " -17
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( 2115 -2114تمميذًا األوائؿ في المدرسة عمى الفصؿ األوؿ )العاـ الدراسي:  15ضمف اؿ
 طالبًا سورّيًا، غالبيتيـ في الصفوؼ الثالثة األولى". 13ىناؾ 

بينما إدارة المدرسة لـ تضع حتى اليـو أّي إستراتيجّية حوؿ كيفّية مواجية صعوبة المناىج 
ستراتيجيات إلى مرحمة اإل بعد لـ نصؿلمبنانّية بالنسبة لمتالمذة السورّييف، يقوؿ أحد المدّرسيف: "ا
 ، وىذا األمر يتفاوت بيف صؼٍّ إضافياً  التالمذة اىتماماً  إلعطاءعاـ"،  ، "بشكؿٍ نما ىناؾ حرٌص إ

 ."وآخر وآخر وبيف معمـٍ 

يؤديو مدرس الصؼ، إذ غالبًا ما يقع عمى  تشير المالحظة أعاله إلى الدور الميـّ والحاسـ الذي
عاتقو ميمة تبسيط المنياج وأحيانًا ترجمة مقاطع كبيرة منو في سبيؿ مساعدة التمميذ عمى 

عمى  ةٍ في الغالب، أو خطيّ  ةٍ شفييّ  ترجمةٍ االستيعاب والتقدـ في عممية التعمـ، باإلضافة إلى 
ه الجيود تبقى أقؿ بكثير مّما ىو مطموٌب ؛ بيد أّف ىذبعض األوراؽ المطبوعة عمىالموح، أو 

 ومّما يواجو التمميذ السورّي مف صعوباٍت تحديدًا عمى صعيد المغة األجنبية. 

ل المنهاج تحديد "فترة انتقالية" لتهيئة التالمذة السوريين لتقب   هل تم  فعندما طرحنا السؤاؿ: 
 إلى المعمميف بعض سعي باستثناء ـ،عا بشكؿٍ  ال،كان جواب أحد المدرسين: " الجديد؟ المبناني  
 مكتسبة، غير معارؼ مع التالمذة لربط منيـ كمحاولةٍ  ضمنّية، بطريقةٍ  الفكرة ىذه بموجب العمؿ

 قد أنا، حيث ،التالمذة أف أعتقد وال العادي، الدواـ ضمف انتقالّية فترةٌ  يوجد ال ذلؾ خال ما
 .الجمعيات" عبر األمر ليذا خضعوا

وضعًا صعبًا لمغاية، فالتالمذة السورّيوف القادموف مف بالد تشتعؿ فييا الحرب، واجو المدرسوف 
قسـٌ منيـ لـ يتسفَّ لو دخوؿ المدرسة عمى اإلطالؽ، وقسـٌ آخر بقي منقطعًا عف التعميـ لفترٍة 

 قسـٌ تتراوح بيف العاـ الواحد والثالثة أعواـ، يقوؿ أحد المدّرسيف الذي تـّ الحصوؿ عمى شيادتو: "
إلى  قياساً  مف التالمذة لـ يدخؿ إلى المدرسة في حياتو. الصغار مف بينيـ كاف تأقمميـ سريعاً 

ف عائؽ أإال  األخيروفمة، وعمى الرغـ مف الجيد الممحوظ الذي بذلو األوالد في الصفوؼ المتقدّ 
رنسية س بالمغة الفأف أغمب المواد تدرّ والسّيما  في رسوب بعضيـ، ساسياً أ المغة كاف سبباً 

 ". ة(باإلضافة إلى المغة الفرنسيّ  ،عمـو ،)رياضيات
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وعمى الرغـ مّما تشير إليو ىذه المالحظة مف خطورٍة عمى صعيد عممية التعّمـ والتعميـ، إال أف 
مواجية األمر بقي مف دوف خّطٍة واضحة، كما أنو لـ يتسفَّ لمباحث الوقوع عمى أّي خطٍة 

 يتـ  ّية لمواجية عائؽ المغة التي تواجو التالمذة السورييف، إذ غالبًا ما اعتمدتيا وزارة التعميـ المبنان
 ةٌ التي يعاني منيا، ال يوجد خطّ  توالمشكال تمميذٍ  مع المسألة، بحسب كؿّ  فرديٍّ  التعاطي بشكؿٍ 

معمـ، فيتراوح التعاطي بيف التعاطي  ج، إنما يعود ذلؾ إلى كؿّ األقممة التمميذ مع المني ممنيجةٌ 
واىتماـ  آخر منيـ بدرايةٍ  أخرى يتعاطى قسـٌ  جيةٍ  أو مفمف جية،  واحدةٍ  التالمذة كمجموعةٍ مع 

مف خارج المنيج  داعمةٍ  ةٍ تعمميّ  نشطةٍ ألتشجيع التالمذة السورييف عمى االنخراط، عبر تقديـ 
 ، بحسب ما أشار بعض المدرسيف.ةة التعميميّ لدعـ العمميّ  الرسميّ 

هم بخصوص ئأدا يةكيف ، وحولين مع المنهاج المبناني  ة السوري  تجاوب التالمذعمى صعيد 
ىذا التجاوب بيف الصفوؼ الدنيا والعميا، في الصفوؼ األولى تجاوب  تفاوت، المغة األجنبية
ة ثمّ  ،غمبفي األ ولكفْ  ئًا،بطي كاف وبثبات، أما في الصفوؼ العميا فالتجاوب التالمذة بسرعةٍ 

أف نسبة  وتجدر اإلشارة ىنا إلىو الرسوب، أغـ مف "الفشؿ" لتأقمـ عمى الر عمى ا صرارٌ إ
في المرحمة المتوسطة أو  التي يف ىي أعمى مف تمؾالمسجميف في الصفوؼ الدنيا مف بيف السوريّ 

، كما يشير أحد المدرسيف لألخيريف، بطبيعة الحاؿ لألوائؿ وسمبي   يجابي  إ الثانوية، وىذا عامؿٌ 
 ت مقابمتو.الذيف تمّ 

صعيد تحديد مستوى التالمذة السورّييف وآليات قبوليـ في المدارس، فقد تـّ تسجيؿ األطفاؿ  عمى
في الروضة والصؼِّ األوؿ بحسب العمر، بينما في الصفوؼ التالية فقد جرى "امتحاُف تحديد 

بحسب السنة الدراسية األخيرة مستوى" في مادتي المغة العربّية والرياضيات. وفي حاالت أخرى 
أدنى بسنتيف أو ثالث، ماعدا الروضات، بطبيعة  ةٍ موا في سنوات دراسيّ سوريا، وقد سجّ  في

  لتحديد مستواىـ. الحاؿ، والتالمذة في الصفوؼ المتوسطة خضعوا المتحافٍ 

دفتر العائمة أو جواز السفر/ أو بطاقة اليوية مع ورقة بالنسبة لألوراؽ التي طُمب تقديميا فكانت 
العاـ  مقابمتيـ، مف أنو في تبينما يتخّوؼ أحد المدرسيف الذيف تمَّ  قاحات،وبطاقة الم دخوؿٍ 

الوزارّي الجديد حوؿ شروط تجديد  بالقرار موضوع اإلقامة عمالً في د التشدّ  قد يتـ  المقبؿ 
اإلقامات بالنسبة لمسورييف في لبناف. وبحسب أحد المدّرسيف فإنو: "في السنوات الثالث األولى 

ورّييف كاف الوضع أسيؿ، فقد عّممت الوزارة عمى المدارس قبوؿ الطالب السورّييف مف لجوء الس
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عمى أساس ما يتقدموا بو مف أوراؽ، أو عمى أساس امتحاف تحديد المستوى لمف لـ يتمكف مف 
( أصبح الوضع أكثر 2115 -2114إحضار أية أوراؽ.. بينما في العاـ الدراسي الحالي )

 رسمّيٍة مف األمف العاـ ومعادلة لمصفوؼ المتوسطة". ـ إقامةٍ تعقيدًا؛ حيث طُمب تقدي

ة )رحالت، رياضة، معارض، ميرجانات، موسيقى..( ة والتعميميّ أما فيما يخص  األنشطة الترفيييّ 
بشكٍؿ متواضٍع جدًا وتكاد تكوف معدومًة في بعض الحاالت، وبالنسبة لممدرستيف  فيي متوفرةٌ 

ركيز عمييما في ىذا البحث، فاألولى تتوافر فييا بعض النشاطات الرسمّيتيف المتيف جرى الت
 ،أـ ،عياد غير دينية )معمـأعياد الدينية )ميالد( واحتفاالت بمناسبة حتفاالت بمناسبة األكاال

 قفاؿ عددٍ إلغيت بسبب أُ بالنسبة لحصص الرياضة والموسيقى فقد ؛ و رسـ، وحصص استقالؿ(
عمى استمرارىا )عدـ وجود تالمذة لبنانييف فييا(، وأوقؼ  مف الصفوؼ لعدـ موافقة الوزارة

وفي المدرسة الثانية، وبحسب أحد المدّرسيف،  .ة المردود الماديّ المتعاقدوف عقودىـ بسبب قمّ 
اقتصرت ىذه النشاطات عمى نشاطات "غير منتظمة" بحسب ما تسمح بو الظروؼ واإلمكانّيات 

 المحدودة جدًا.

دعـٍ نفسيٍّ أو مرشٍد اجتماعيٍّ يتوّلى شؤوف  ّكد لنا المدّرسوف عدـ وجود أيِّ أوفي كمتا المدرستيف 
التالمذة ويساىـ في فيـ مشكالتيـ، بينما أكد لنا أحد المدرسيف، عمى أف ىذه الميمة يقـو بيا 
 "الجميع" مف خالؿ االحتضاف والمساواة بيف الجميع، وىو شيء قد يكوف كافيًا، عمى حّد تعبيره.

ة المرافؽ والبنية التحتية، فقد كانت المالحظة تشير إلى توّفر مقاعَد دراسّيٍة لجميع مف جي
التالمذة، وتوّفر باحٍة لمعب التالمذة أثناء الفرصة، كما يوجد حماماٌت ومغاسُؿ ومياٌه لمغسيؿ، 

 ولكف ال يوجد مياهٌ صالحةٌ لمشرب؛ لذا يتوجب عمى التالمذة إحضار زجاجات مياه معيـ.

 التالمذة السوريون في المدارس الخاص ة المبناني ةب. 
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واإلنماء في لبناف، استقطبت  لمبحوث التربويّ  بحسب النشرة اإلحصائّية الصادرة عف المركز 
تمميذًا سورّيًا، بينما ال  11231نحو  2113 -2112المدارس الخاّصة المبنانّية لمعاـ الدراسي 

 ّور ىذا الرقـ وشكؿ توّزعو عمى المدارس الخاّصة.توجد أرقاـٌ إحصائّيةٌ دقيقة حوؿ تط

كعّينٍة لمحصوؿ عمى وفي المدرسة التي اّتخذناىا 
بعض المعمومات حوؿ العممّية التعميمّية واألمور 
األخرى المرتبطة بيا، الحظنا أّف المنياج 
التعميمّي الذي يدرسو التالمذة ىو منياٌج لبناني  

اّد والمغة العربية بالمغة اإلنكميزية ألغمب المو 
بالنسبة لمادة القراءة. حيث وجدنا أف موادَّ 

 (.4المنياج متوّزعة كما يظيره الجدوؿ )

ة      جدول )  (4لغة المنهاج التعميمي  في إحدى المدارس المبناني ة الخاص 

 قراءة عمـو قصة قراءة\محادثة قواعد إنشاء قراءة قواعد رياضيات المادة
 فرنسي إنكميزي إنكميزي إنكميزي إنكميزي عربي عربي بيعر  إنكميزي المغة

ومف خالؿ التحقيؽ الذي أجريناه حوؿ التحاؽ التالمذة السورّييف بالمدارس المبنانّية الخاّصة، 
الحظنا أف المشكالت التي واجيت التالمذة في المدارس الخاّصة متشابية مع ما يجري في 

 المدارس الرسمّية.

لتالمذة السورّييف في المدارس الخاّصة طالما أف أولياء أمورىـ قادروف عمى يتـّ قبوؿ تسجيؿ ا
دوالر لمعاـ الدراسي الواحد، وفي المدرسة  6111 -2111دفع أقساط المدرسة، والتي تتراوح بيف 

دوالر سنويًا، باإلضافة إلى نحو  2111التي أخضعناىا لممالحظة، كاف قسط التسجيؿ يعادؿ 
 سجيؿ.دوالر رسـو ت 411

تقبؿ األوراؽ الرسمّية التي يحمميا معيـ التالمذة مف سوريا، ويخضعوف فيما بعد لما يشبو تحديد 
المستوى، وفي أغمب الحاالت إف لـ نقؿ في جميعيا، يتـّ اعتماد إعادة التمميذ سنة دراسية أو 

لدروس أكثر إلى الوراء. وفي المدرسة التي رصدناىا، عمدت إدارة المدرسة عمى تكثيؼ ا
 وتنويعيا لتقوية التالمذة السورّييف في المغة اإلنكميزية، المغة األساسية لممنياج المعتمد.
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فعمى صعيد المنياج التعميمّي، يجد التمميذ السورّي صعوبًة كبيرة في التكّيؼ مع منياج مختمؼ 
بالمغة العربية، جذريًا عف المنياج الذي كاف يتمقاه في سوريا، حيث إف مناىج التعميـ السورّية 

تذكر، بخالؼ المنيج المبنانّي الذي يبدأ  ةٍ التعاطي معيا بجديّ  ال يتـ   بينما المغات األجنبية فغالباً 
كّميا باستثناء مادة المغة العربية.  التعميـ ومنذ مراحمو األولى بالمغة األجنبية حصرًا ولمموادِّ 

لمادة الرياضيات( فيقوؿ: "بالطبع واجو  وبحسب أحد المدرسيف الذيف تـّ أخذ شياداتيـ )مدرس
التالمذة السوريوف صعوباٍت كبيرًة في عممية التعّمـ بسبب الضعؼ الشديد بالمغة األجنبّية، 
فاضطررنا إلى زيادة ساعات التعميـ بعد انتياء ساعات الدواـ، كما أحمنا بعض التالميذ إلى 

ة أبدى التالميذ تقّدمًا ممموسًا عمى مستوى صفوٍؼ أدنى.. والمدىش في األمر أنو بعد أشير قميم
 االندماج مع المنيج الجديد، وعمى مستوى المحاؽ بباقي التالمذة".

ذا كاف األمر أكثر يسرًا عمى التالمذة دوف سفِّ العشر سنوات، كما الحظنا أيضًا في المدارس  وا 
سّنًا؛ "نجود" طالبة سورية  الرسمّية، فإف األمر يصبح أشبو "بالكفاح" بالنسبة لمتالميذ األكبر

حاصمة عمى شيادة التاسع "بروفيو"، وعندما خضعت الختبار التسجيؿ في المدرسة كانت شبو 
أمية عمى صعيد المغة، وبحسب مدير المدرسة فإنو "اضطرَّ إلى وضع نجود في صؼٍّ أدنى، 

لتعّمـ المغة"، ويتابع  وكّثؼ ليا ولبعض زمالئيا السورّييف منياج التعميـ وأضاؼ ساعاٍت إضافّيةً 
! إنيـ ال يتحدثوف داخؿ المدرسة  المدير القوؿ: "انظر إلى نجود وباقي زمالئيا كيؼ أمسوا اليـو

 إال بالمغة األجنبية".

وفعاًل كانت المدرسة قد طّورت مجموعًة مف اإلستراتيجيات، فقامت اإلدارة بإرجاع الطمبة سنة 
تكثيٍؼ لممنياج التعميمّي وتحديدًا لم غة األجنبية، في محاولٍة دراسية أو أكثر لموراء، مزامنًة مع 

ه: "وجدنا لقاؤ لسدِّ الثغرة بيف مستويي التعميـ السورّي والمبنانّي، يقوؿ مدير المدرسة الذي تـّ 
صعوبةً كبيرًة في دمج التالميذ السورّييف في المنياج المبنانّي؛ وذلؾ ألف التمميذ السوري يفتقد إلى 

اإلنجميزية"، ولفت المدير االنتباه إلى مالحظٍة في غاية األىمّية، حيث أشار إلى ضعؼ  المغة
التالميذ السورّييف حتى بالمغة العربية، وذلؾ ربما بسبب أحداث الحرب في سوريا وانقطاع 

 التالميذ عف الدراسة لفتراٍت طويمة، عمى حّد تعبيره.

العتماد عمى الدروس الخصوصّية بعد ساعات مف جية أىالي الطالب، فقد عمد بعضيـ إلى ا
لى بذؿ جيوٍد كبيرٍة مف قبؿ األىالي مف أجؿ تقميص الفارؽ اليائؿ بيف  الدواـ الرسمّي، وا 



 ةة الديمقراطي  مركز دراسات الجمهوري                                لبنان في الالجئين السوري ين التالمذة أحوال في بحث

24 
 

مستويي التعميـ في سوريا وفي لبناف. وفي كّؿ الحاالت فرض الواقع الراىف لعممية التعميـ تحديًا 
 والطالب السورييف مف جية أخرى. قاسيًا لكال الطرفيف، كوادر التعميـ مف جية،

وبحسب شيادة إحدى أولياء األمور، وىي والدة تمميذيف في المدرسة، تقوؿ: "المدرسة الخاصة، 
حّددت مستوى الطالب وفرزتيـ بدرجاٍت توافؽ قدراتيـ المعرفّية؛ حيث المنياج يطابؽ العمر 

لمغة السائدة ىي األجنبية ألغمب التعميمي لمطالب، وأىـ  الصعوبات التي واجيت أوالدنا أف ا
 الكتب التعميمّية". 

في ىذا السياؽ تشير السيدة، إلى مالحظٍة ميّمٍة عمى صعيد التعميـ في المدارس الخاصة؛ حيث 
 مشكمةٌ  أيضاً  كؿ  مدرسٍة تسعى إلى تعميـ التالميذ ماّدة دينّيًة تتوافؽ مع توجياتيا، تقوؿ: "يوجد

 ففي تتبعيا؛ التي الطائفة تفرض مدرسة كؿ   حيث الديني، التعميـ ضفر  ىي الخاّصة المدرسة في
 تفرض مدرسةٍ  فكؿّ  الشيعّية.. الشيعّية ودراسة الكتب الطقوس تعّمـ أوالدي عمى ُفرض الضاحية

 .تتبعيا" التي الطائفة كتاب

، ويتعمموف األناشيد  الدينية يحضر التالمذة بمختمؼ فئاتيـ دروسًا دينّيًة بشكٍؿ شبو يوميٍّ
ويشاركوف في المناسبات واألعياد الدينّية، ويوّزع لكّؿ طالٍب، بحسب المرحمة الدراسّية، كتاٌب 

( والذي ُيرفؽ فيو صوٌر توضيحّية؛ تـّ اتخذناىا عّينة ديني  مبسط )اإلنجيؿ في المدرسة التي
ا األمر، أبدوا ال وبالنسبة لمتالمذة، فأغمب الذيف توجينا إلييـ بالسؤاؿ حوؿ شعورىـ حياؿ ىذ

مباالتيـ تجاه المسألة، وفي حاالت أخرى أبدى التالمذة وتحديدًا في المرحمتيف األولى والثانية 
 ح الكتاب المقدس المميء بالصور والحكايات الممتعة. متعتيـ بتصفّ 

نّي وحوؿ ىذه النقطة، توجينا بالسؤاؿ إلى مدير المدرسة وكاف جوابو: "نحف ال نفرض التعميـ الدي
عمى التالميذ، كّؿ ما نفعمو ىو تعميميـ أسس األخالؽ والمعايير اإلنسانية في التعامؿ فيما 
بينيـ، ومف الطبيعّي أف نستمدَّ ىذه المعايير مف الديف المسيحّي". ويؤكد في معرض حديثنا حوؿ 

ـٍ وعاقب التمييز بيف الطالب عمى أسٍس دينّية أو غير ذلؾ، عمى أنو ومنذ البداية تصّدى بحز 
عمى كّؿ ىمسة تخرج مف فـ تمميٍذ يحاوؿ التمييز بيف السورّييف والمبنانّييف، وانتفت ىذه الروح مف 
المدرسة حتى إف األساتذة، حسب تعبيره، كانوا واعيف ليذا األمر ولـ يظير منيـ أي تعّصٍب أو 

 سموٍؾ طائفيٍّ أو عنصرّي.
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ؿ والدة إحدى التمميذات رّدًا عمى سؤالنا حوؿ عمى صعيد التكّيؼ واالندماج االجتماعّي، تقو 
 االندماج نسبة في ينعكس السياسيّ  عالقة التالميذ السورّييف مع أقرانيـ المبنانّييف: "الوضع

 الطوائؼ، بعض مف السورييف عمى الحقد زاد وتيرتيا ارتفعت كمما سورية في فاألحداث والتكّيؼ؛
 ىذا يتقبموف فكيؼ المبنانّية، الدولة عمى وباءً  ىـاعتبر  إف بعضيـ حيث جميعيا، ليست طبعاً 
 بينيـ؟"  باالندماج لو ويسمحوف الوباء

يرفض أحد المدرسيف المبنانّييف ىذه التمميحات، ويؤكد عمى أنو ومف خالؿ مشاىداتو، لـ يممس 
يتكتموف  أيَّ سموٍؾ عدوانيٍّ بيف التالميذ، وأنيـ مندمجوف مع بعضيـ، بدليؿ أنيـ يمعبوف معًا وال

عمى مجموعٍة مف رّية وأخرى لبنانّية. وفعاًل وقعنا في مجموعاٍت، كأف يكوف ىناؾ مجموعاٌت سو 
المالحظات كاف أىم يا أف جميع التالمذة يمعبوف معًا في باحة المدرسة، ومف خالؿ المراقبة 

الميذ، العديد مف الت الحديث معالحظنا أف ال تكتالت داخؿ المدرسة، حتى إنو ومف خالؿ 
 الحظنا أف الكثيريف منيـ يزوروف بعضيـ خارج أوقات الدواـ الرسمّي في المدرسة.

ال تبدو إحدى أولياء األمور، وىي سّيدٌة سورّيٌة وأـ  لتمميذيف، أنيا متفائمةٌ جدًا عمى ىذا الصعيد 
 تتضمف التي واإليحاءات السموكّيات تجاىؿ أي أقرب إلى التجاىؿ، ىوسلوك أوالدنا فتقوؿ: "
 .وقميؿ" جداً  نسبي   فيو تكّيؼٌ  ىناؾ كاف إذا بفوقّية إلى السورييف، النظر

يقوؿ أحد التالمذة: "أحياناً يّتيمني التالمذة المبنانّيوف أنني أسخر منيـ ومف بمدىـ، وأنا في حقيقة 
 األمر أسخر مف كّؿ شيء..". تجري مشاحناٌت بيف التالمذة مف الفئات كّميا وتحديدًا في
المرحمتيف األولى والثانية، وتجري منافسةٌ بيف التالمذة، ولكف ال يخرج ذلؾ عف المعتاد، رغـ أف 
بعض التالمذة الذيف تـ أخذ شياداتيـ، اشتكوا مف بعض الممارسات التمييزّية بينيـ وبيف أقرانيـ 

سب شيادة المبنانّييف، عمى مستوى المشاركة والتفاعؿ في حصة الدرس عمى سبيؿ المثاؿ. )بح
إحدى التمميذات، فإف إحدى المدرسات تدع التالمذة المبنانّييف يشاركوف في الدرس بشكٍؿ أكبَر 

 مف مشاركة التالمذة السورّييف(.

في المدرسة التي جرى فييا  ّي والتأىيؿ في المدارس الرسمّية.وكما ال حظنا غياب اإلرشاد النفس
أشكاؿ اإلرشاد النفسّي، كما ال يوجد في المدرسة  البحث أيضًا كاف ىناؾ غياٌب ألّي شكٍؿ مف

مختص  ميّمتو متابعة شؤوف التالمذة ومحاولة حّؿ مشكالتيـ، إذ يؤّدي ىذا الدور في أغمب 
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األحياف مدير المدرسة، والذي يكتفي بفرض عقوباٍت مختمفٍة عمى التالمذة في سبيؿ ضبطيـ 
العقوبات بيف الحرماف مف المعب في الفرصة التي  ومنع أّي صداـٍ فيما بينيـ؛ بينما تتراوح ىذه

 بيف الدروس وتصؿ حتى الضرب بالعصا عمى يدي التمميذ.

يوجد في المدرسة العديد مف النشاطات، كالموسيقى مثاًل والرياضة والرسـ، وبعض الرحالت التي 
ة إلى مشاركة تقـو بيا المدرسة عمى حساب التالمذة الذيف يدفعوف تكاليفيا بالكامؿ، باإلضاف
 التالميذ باالحتفاالت الدينّية المختمفة ومف بينيا التمثيؿ المسرحي  والغناء وغيرىا.

ومف الالفت لالنتباه في ىذا السياؽ، أف المدرسيف كمَّيـ في المدارس الرسمّية وفي المدارس 
ف وتقّدميـ عمى الخاّصة، وفؽ العينات المعتمدة في البحث، أشاروا إلى تجاوب التالمذة السورّيي

صعيد العممّية التعميمّية كما عمى صعيد االندماج بيف التالمذة المبنانّييف، وىي مالحظةٌ سنجدىا 
 أكثر وضوحًا في المرحمتيف األولى والثانية، عمى وجو التحديد.

إلى نتائَج مخالفٍة  ناتوّصمكنا قد ، ومف خالؿ المالحظة والتدقيؽ، تجدر اإلشارة ىنا إلى أننا
، )18(منتائج التي توصؿ إلييا التقرير الذي أعّده المركز المبنانّي لمدراسات والذي سبؽ اإلشارة إليول

 مف القميؿ إال ليـ ُيتاح وال منفصمةٍ  فصوؿٍ  في السورّيوف الطالب حيث يأتي في التقرير: "يدرس
خالؿ بحثنا عمى فصٍؿ  بالمّرة"، بينما لـ نعثر مف ليـ يتاح ال أو المبنانّييف األطفاؿ مع التفاعؿ

لمتالمذة ال في المدارس المبنانّية الرسمّية وال حتى في المدارس الخاّصة التي جرى فييا البحث، 
دة، وأبدى استغرابو مف ىـ أنكر ذلؾ بشلقاؤ بؿ إف أحد المدّرسيف في المدارس الرسمّية الذيف تـّ 

وال حتى في المدارس التي يبقى عمى  س بيا،الذي لـ يشاىده ال في المدرسة التي يدرّ  ىذا األمر
 اتصاؿ معيا.

 مرحمة ما قبل التعميم -منظمات غير حكومي ة سوري ةت. 
ُبذلت جيوٌد مكثّفٌة مف قبؿ جياٍت مختمفٍة في سبيؿ محاولة تأميف تعميـٍ ولو بحدوده الدنيا 

رّيٌة خاّصة، سعت لمتالمذة السورّييف في لبناف، ونشأت إلى جانب المدارس المبنانّية مدارُس سو 
 إلى توفير حدٍّ أولّي مف التعميـ ليؤالء التالمذة.

                                                                 
ساجغ انتمشٚش انغُٙ ٔانًٓى: "تٕسٛغ فشص انبلجئٍٛ انسٕسٍٚٛ نهحصٕل ػهٗ انتؼهٛى"، تأنٛف يٓب شؼٛت، َسشٍٚ يكٕن، ٔسٓٗ  -18

 ، ثبنهغخ انؼشثٛخ.2114تتُجٙ، يشكض انذساسبد انهجُبَٛخ، سجتًجش 
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وفي سياؽ بحثنا، كنا قد الحظنا حجـ المعيقات التي تقؼ حائاًل بيف التالمذة السورّييف وبيف 
قدرتيـ عمى النفاذ إلى التعميـ، والتي ليس أوليا صعوبة المنياج المبنانّي المختمؼ جذريًا عف 

ّي، وال آخرىا تمّكؤ المدارس الرسمّية المبنانّية في استيعاب مزيٍد مف التالمذة المنياج السور 
 السورّييف.

في ىذا السياؽ نشأت بعض المدارس غير الحكومّية السورّية في سبيؿ المساىمة في تذليؿ 
بعض ىذه العقبات، وبحسب مديرة المدرسة التي تـّ لقاؤىا، فإف فكرة المدرسة نشأت قبؿ نحو 

(، وكانت المسألة في مجمميا تطّوعّية مف ِقبؿ بعض 2114ـ والنصؼ )عند بداية عاـ العا
 الناشطات والناشطيف السورّييف والفمسطينّييف السورّييف.

ىدفت المدرسة قبؿ كّؿ شيء إلى 
التخفيؼ قدر اإلمكاف مف حالة 
تسّرب التالمذة السورّييف، والحّد 
مف تواجدىـ في الشارع عمى حّد 

ديرة المدرسة. باإلضافة تعبير م
إلى ذلؾ، ىدفت المدرسة إلى تقديـ 
التعميـ لألوالد الذيف لـ يتمكف 
أولياء أمورىـ مف إدخاليـ إلى أيٍّ 

مف المدارس المنتشرة في لبناف؛ بيذا المعنى، تكاد تكوف المدرسة التي تـّ معاينتيا مدرسًة 
قطاع عف التعميـ لعدة سنوات بالنسبة مختّصًة بالحاالت الخاّصة كالتسرب مف التعميـ، واالن

لبعض األوالد، وضعؼ المغة األجنبية بالنسبة لغالبّيتيـ، عداؾ عف أف المدرسة توّفر التعميـ 
لألوالد السورّييف بشكؿ مجانيٍّ بالكامؿ، وتشّكؿ حاّلً أّولّياً لمتالمذة السورّييف الذيف لـ يتَـّ استقباليـ 

 مختمفة.مف قبؿ المدارس المبنانّية ال

تقع المدرسة التي تـّ معاينتيا في حيٍّ شعبيٍّ في محيط بيروت، يكتظ  باألسر السورية الالجئة 
تمميذًا وتمميذة مف  321إلى لبناف، وخالؿ أقؿ مف عاـ عمى افتتاح المدرسة تـّ استيعاب نحو 

عتمدًة عمى أعماٍر مختمفة. وتدّرس المدرسة التالمذة مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ السادس، م
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، رياضيات، محادثة..(  المنياج المبنانّي الرسمّي الذي ُيدّرس بالمغة اإلنكميزية لمعظـ المواّد )عمـو
 والمغة العربية لمادة القراءة والقواعد.

بدأت المدرسة بتدريس خمس موادَّ فقط بالمغة اإلنكميزية، وكانت األشير األولى مف العمؿ أشبو 
ولـ يكف محو األمّية وقفًا عمى المغة األجنبية فقط، بؿ أيضًا محو أمّية بمحو أمّيٍة لمتالميذ، 

بالمغة العربية، ىذا أف العديد مف التالمذة إما لـ يتح ليـ فرصة االلتحاؽ بالعممّية التعميمّية في 
 سوريا بسبب ظروؼ الحرب، أو بسبب االنقطاع عف التعميـ لألسباب ذاتيا. 

السورّييف في المدرسة، ويمر  التالمذة بما يشبو تحديد المستوى، تقوؿ يتـ  قبوؿ جميع التالمذة 
مديرة المدرسة: "بدايًة فرزنا التالميذ حسب العمر، وفيما بعد راقب المدرسوف تفاعؿ األوالد 
ودرجة استيعابيـ، وبعدىا تـّ تحديد المرحمة الدراسّية المناسبة لكّؿ تمميذ". قامت إدارة المدرسة 

ٍد مف االختبارات البسيطة عمى مستوى المغة )العربية واإلنكميزية(، وتـّ مف خالؿ بإجراء عد
 النتائج المترتبة عمى ىذه االختبارات تحديد المستوى التعميمّي لمتالميذ. 

تستمر  المدرسة بتدريس التالميذ حتى الصؼ السادس، وبعدىا تفّضؿ إدارة المدرسة انتقاؿ 
في المدارس المبنانّية الرسمّية؛ حيث تَـّ العمؿ عمى االتفاؽ مع الحكومة التالميذ لمتابعة التعميـ 

المبنانّية عمى تيسير التحاؽ ىؤالء التالميذ بمدارسيا، وىو شيٌء مفيٌد لمتالمذة السورييف حيث 
القوانيف المبنانّية تسمح لمتمميذ السورّي بالتقّدـ لشيادة التاسع "البروفيو" في حاؿ أمضى عاميف 

 قيف في المدارس المبنانّية الرسمّية.ساب

عمى ىذا الصعيد الحظت إدارة المدرسة تقّدمًا ممموسًا أبداه التالمذة عمى مستوى التكّيؼ مع 
المنياج المبنانّي الجديد، وحسب مديرة المدرسة، فإف عددًا البأس بو مف التالميذ سيكونوف 

لاللتحاؽ بالصفوؼ العميا، كما عّبرت المديرة التي جاىزيف لالنتقاؿ إلى المدرسة المبنانّية الرسمّية 
تـّ أخذ شيادتيا، عف ثقتيا في أف التالميذ سيتمكنوف مف النجاح بامتحاف تحديد المستوى مف 

 قبؿ المدارس المبنانّية الرسمّية.

تمميذًا  21تمميذاً سوريًا، بينما يوجد أكثر بقميؿ مف  321و كما ذكرنا أعاله، فالمدرسة تستقبؿ نح
تسّربوا مف العممّية التعميمّية، وحوؿ أسباب تسّرب ىؤالء التالمذة ال حظنا أف أغمب األسباب 
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تعود إلى البيئات الفقيرة التي ينتموف إلييا، وىو شيءٌ يفرض عمى بعض التالميذ العمؿ مف أجؿ 
 ـ. المساىمة في إعالة أسرى

عمميًا، االلتحاؽ بالمدرسة الجاري فحصيا، مجاني  بالكامؿ، إذ ال يوجد أي رسوـٍ لمتسجيؿ، بينما 
تتكفؿ المدرسة بتأميف القرطاسية بالكامؿ )دفاتر وأقالـ وحقيبة المدرسة..(، كما يتـّ تأميف الكتب 

 وباقي المستمزمات.

بؿ المدرسيف؛ بدايًة تـّ التركيز عمى تحقيؽ عمى صعيد كوادر التدريس، تـّ بذؿ جيوٍد كبيرٍة مف ق
مصالحة بيف التمميذ السوري وبيف المغة اإلنكميزية الغريبة عنو تمامًا، وتجّنب المدرسوف التركيز 
عمى الدرجات التي يمكف أف يحّصميا التالمذة في المذاكرات واالمتحانات مقابؿ التركيز عمى 

 تمّمؾ المغة األجنبّية. فيـ التمميذ لممنياج والتقّدـ عمى صعيد

وبحسب إحدى المدّرسات المواتي تـّ مقابمتيف، فإف التالمذة في بداية األمر لـ يحّبوا المغة 
األجنبية، وكانوا يشعروف بحاجٍز حياليا، فسعى المدّرسوف إلى تبسيط المنياج والعمؿ بروية؛ 

ات كإتقاف األحرؼ وحسف الكتابة، حيث يتـّ إيالء األىمية لعممية الفيـ وتمّمِؾ التالميذ لمميار 
 والخط الجيد وقدرة التمميذ عمى التعبير عف نفسو.

ومف الجدير بالذكر، أف ضعؼ التالمذة لوحظ بكال المغتيف العربية واإلنكميزية، وىي مالحظةٌ 
لمسناىا في باقي العّينات التي تـّ ذكرىا في سياؽ البحث، وتقؼ خمفو مجموعٌة مف األسباب 

رات الطويمة مف االنقطاع عف التعّمـ، والتي تصؿ حتى ثالث سنوات كما الحظنا، وىو مثؿ الفت
شيٌء أضاؼ صعوباٍت جديدًة وقعت عمى كاىؿ المدرسيف الذيف ُأجبروا عمى اعتماد أساليَب 

 تعميمّيٍة مختمفة في سبيؿ التصّدي ليذه العقبات.

يـ التفاعمّي؛ حيث يتـّ استخداـ الصور اعتمد المدّرسوف في المدرسة الجاري بحثيا أسموب التعم
ـ في تسييؿ العممّية التعميمّية بالنسبة لتالميذ  ونماذج مف األلعاب وغيرىا مف األساليب التي تساى
في غالبّيتيـ كانوا منقطعيف فترات طويمة عف المدرسة. وكانت النتائج األولّية ديناميكية عالية 

إلحدى الحصص الحظنا المشاركة  نا أثناء حضورنالدى التالميذ، فمف خالؿ مالحظات شوىدت
الكبيرة لمتالميذ في الدرس، وقدرتيـ عمى اإلجابة عف مجمؿ األسئمة التي كانت تطرحيا عمييـ 

 الُمدّرسة، والتي كانت في غالبيتيا بالمغة اإلنكميزية.
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ندفاعًا مف قبميـ مف أجؿ تقوؿ الُمدّرسة التي تـّ أخذ شيادتيا: "الحظنا شغفًا كبيرًا لدى التالميذ وا
التعّمـ والتقدـ خطوات عمى ىذا الصعيد، حتى إنو عندما نكوف مضطريف ألخذ عطمٍة فإف أغمب 
التالميذ يحتجوف ويرفضوف العطمة"، وقد يكوف ذلؾ بسبب الرغبة في التعّمـ مف جية، وقد يكوف 

إلى تفضيؿ المدرسة عمى أي  المناخ اإليجابّي الذي توّفره المدرسة لمتالميذ سببًا آخر يدفعيـ
مكاف آخر. فداخؿ المدرسة ال يكتفي المدرسوف بإعطاء المنياج المقرر فقط، بؿ يعمدوف إلى 
اإلصغاء إلى التالميذ واالستماع إلى مشكالتيـ وقصصيـ، مّما جعؿ مف المدرسة أشبو بأسرة 

 كبيرة ُتشعر التالميذ باالنتماء واألماف.

في المدرسة، أف أغمب التالمذة يرتدوف ألبسًة  أثناء وجودناعمييا  ناومف المالحظات التي وقع
جيدًة ونظيفة ومرتبة، وأف أغمب التالمذة الذكور حميقو الشعر بشكٍؿ أنيؽ، ومثميـ الفتيات المواتي 
يأتيف المدرسة وشعرىف مضفوٌر ومجّدؿ. وبحسب المدّرسة التي تـّ لقاؤىا، فإف ىذا كاف نتيجة 

المبذولة مف قبؿ فريؽ اإلرشاد النفسّي في المدرسة، والذي يتابع نظافة التالمذة  الجيود الكبيرة
 الشخصّية وحسف ىنداميـ.

بخالؼ المدارس المبنانّية الرسمّية والخاّصة، يوجد في المدرسة التي يجري بحثيا فريٌؽ مختص  
ة بتصويب سموكّيات بالتأىيؿ النفسّي، ويقع عمى عاتؽ ىذا الفريؽ العديد مف الميّمات الخاصّ 

 التالمذة وأفكارىـ ونفسّياتيـ.

بسبب الكثافة العددية لمتالمذة وضيؽ المكاف، انتشر في فتراٍت مختمفٍة عدٌد مف األمراض في 
المدرسة كالجدري والنكاؼ والقمؿ، فسعت إدارة المدرسة إلى تعييف طبيٍب يقـو بفحص التالميذ 

إلى المدرسة، صادؼ وجود اجتماع بيف؛ وأثناء زيارتنا التالميذ المصابشكٍؿ شبو دوري، وعزؿ 
ألىالي بعض التالميذ، حيث تـّ إلقاء محاضرٍة بسيطٍة حوؿ األمراض الشائعة وكيفية معرفتيا 
ومحاولة تجّنبيا، كما تـّ الحديث عف ضرورة إيالء النظافة الشخصّية أىميًة كبيرًة مف قبؿ 

الطبية ومواّد النظافة لألىالي، وىو دوٌر يقـو بو فريؽ األىالي، كما تـّ توزيع بعض الموادِّ 
 اإلرشاد النفسّي في المدرسة.

تقوؿ إحدى المرشدات التي تـّ أخذ شيادتيا: في بداية األمر لـ يكف الحاؿ كذلؾ، فكاف بعض 
األوالد يأتوف إلى المدرسة بأحذيٍة غير مناسبة، ولـ يكف االعتناء بالنظافة الشخصّية بالشكؿ 



 ةة الديمقراطي  مركز دراسات الجمهوري                                لبنان في الالجئين السوري ين التالمذة أحوال في بحث

31 
 

ي شيدناه، فمقد ُبذلت جيوٌد كبيرٌة في سبيؿ تصحيح سموكيات التالمذة وتعميميـ حسف الذ
 السموؾ.

يواجو فريؽ اإلرشاد مشكالٍت مف نوٍع آخر؛ فقسـٌ كبير مف التالمذة تعّرض لصدماٍت كبيرٍة في 
خر سوريا عمى إثر ظروؼ الحرب التي شيدىا. بعُض التالميذ فقَد أفرادًا مف أسرتو، وبعضيـ اآل

شيد أشكااًل مف العنؼ كقصؼ الطيراف وموت المدنّييف..، وكّؿ ىذا وّلد سموكًا عدائّيًا لدى بعض 
التالمذة، وشعورًا باالنعزاؿ واالنكفاء بالنسبة لبعضيـ اآلخر، وكاف "العنؼ" ىو أكبر المشكالت 

 التي واجيت فريؽ اإلرشاد النفسّي.

أسرتو في سوريا، وعندما التحؽ بالمدرسة في لبناف، كاف "أحمد"، طفٌؿ سوري  فقد بعضًا مف أفراد 
شديد العدائّية واالنعزاؿ، وكاف في كّؿ مرة يذكر فييا جده الذي توفي في سوريا، يصاب بحزف 
كبيٍر وتنتابو موجةٌ مف البكاء اليستيري وفقداف السيطرة، تقوؿ المرشدة النفسّية في المدرسة: إنيا 

نيا أولت أحمَد اىتمامًا خاّصًا وكانت النتائج إيجابّيًة، بذلت جيودًا كبيرًة عبر ا ألشير السابقة، وا 
بحيث أصبح الطفؿ أقؿَّ عدائّيًة وأبدى ميواًل لبناء صداقاٍت مع أقرانو، وأصبح أكثر التزامًا 

 بالدراسة والتعّمـ.

، وتـّ الكالـ وصعوبات النطؽفي مف المشكالت التي لوحظت لدى بعض التالمذة كاف التمعثـ 
التعاوف مع منظماٍت مختّصٍة باإلرشاد النفسّي )كأطباء بال حدود( مف أجؿ التعامؿ مع ىذه 
الحاالت الخاّصة، وبذلت الجيود في سبيؿ تعديؿ السموؾ في سبيؿ مواجية الصعوبات التعممّية. 

ميذ وضعؼ إال أف ىذه الجيود تبقى متواضعًة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار األعداد الكبيرة لمتال
 التمويؿ.

تمميذًا، مختمطيف إناثًا وذكورًا، يجمسوف في مقاعد دراسّية  41 -35يوجد في الصؼ الواحد نحو 
تتسع لثالثة تالميذ، ويوجد في الصؼ سبورٌة )قياس كبير( يكتب عمييا باألقالـ الفولمستر، كما 

 يوجد قنينة مياه لمشرب في كّؿ صؼ وطاولة صغيرة يستخدميا المدرس.

تفتقر المدرسة لمعديد مف األنشطة كالرسـ والموسيقى والمسرح والرياضة، بينما يوجد يوـٌ في 
الشير تأخذ المدرسة فيو التالميذ رحمًة إلى إحدى الحدائؽ العامة. وبحسب مديرة المدرسة، فإنو 
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لموسيقى يجري تجييز صالٍة كبيرٍة تابعة لممدرسة مف أجؿ ممارسة التالميذ لنشاطاٍت مختمفٍة كا
 والتمثيؿ واألشغاؿ اليدوية وغيرىا.

تستقبؿ المدرسة أعدادًا كبيرًة مف التالميذ في حّيٍز صغيٍر جدًا قياسًا بيذه األعداد، إذ تفتقر 
المدرسة إلى المساحات الواسعة؛ حيث تبدو الصفوؼ متالصقًة مع بعضيا، ويفصؿ بينيا 

 نالحظواإلنارة الجيدة، بينما لـ  -ب ضيؽ المكافبسب–ممّراٌت ضّيقة، كما تفتقد المدرسة لمتيوية 
وجود أيِّ مساحٍة مخّصصٍة لّمعب أو قضاء فترة االستراحة. بينما ضيؽ المكاف الجاري وصفو قد 

تمميذ وضعوا عمى جداوؿ االنتظار ريثما  411أجبر إدارة المدرسة عمى رفض التحاؽ نحو 
يـ. بينما مف الواضح أف ال خيار أماـ أولياء تتمكف اإلدارة مف تأميف ميزانية تسمح باستقبال

 األمور سوى االنتظار.

أغمب األسر التي ينتمي إلييا التالمذة في المدرسة التي تـّ رصدىا، ىـ مف البيئات الفقيرة 
أتوا مف العشوائّيات المحيطة بالمدف السورّية الكبرى كمحيط دة الفقر، وفي غالبيتيـ والشدي

وبحسب المالحظة، فإف أغمب أولياء األمور يفتقدوف إلى التحصيؿ  العاصمة دمشؽ وغيرىا.
ـ غير الالعممي حتى بحدوده الدنيا، ومف خالؿ  مقاءات مع بعض أولياء األمور، لوحظ أف غالبيتي

 قادريف عمى تقديـ العوف التعميمّي ألطفاليـ، لعدـ معرفتيـ بالمغة اإلنكميزية وحتى العربية.

ىي أـ  لتمميذيف في المدرسة، فإف ابنتيا الكبرى تبدي تقّدمًا ممموسًا وبحسب إحدى األميات، و 
واىتمامًا عمى صعيد التعمـ، بينما ابنيا الذكر يبدو أقؿَّ اىتمامًا وتركيزًا، وقد أكدت لنا أنيا ال 
تستطيع تقديـ أي مساعدٍة ألطفاليا في فروضيـ المدرسّية، بينما تعتقد أف المدرسة وكادر 

 قـو بيذه الميّمة بالكامؿ، وأف أوالدىا ال يحتاجوف إلى أي مساعدة.التدريس ي

بحسب العديد مف الشيادات مف بعض المدّرسيف، فإنو يتـّ بذؿ جيوٍد مضاعفٍة في سبيؿ تقديـ 
آخذيف بعيف االعتبار كّؿ ما تقدـ أعاله، لذا تفتح المدرسة أبوابيا حتى في يـو  ،الدعـ لمتالمذة

مة( وأحيانًا يـو األحد أيضًا، والمالحظة كانت أف العديد مف التالمذة يأتوف السبت )وىو يـو عط
 المدرسة بإرادتيـ.
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 مدارس األونروا -القادمون من سوريا إلى لبنانالفمسطيني ون  الالجئون التالمذة ث.

ألؼ  83وبحسب إحصائّياٍت تابعٍة لمنظمة األونروا، دخؿ إلى لبناف نحو  2113حتى عاـ 
حيث  2114سطينيٍّ قِدموا مف أماكَف مختمفة مف سوريا؛ وتراجع ىذا الرقـ في عاـ الجٍئ فم

الجئًا فمسطينّيًا إلى العودة إلى  15581أجبرت األوضاع القانونية المجحفة في لبناف نحو 
 .)19(ألؼ الجئ 46سوريا، ليكوف تعداد مف تبقى مف الالجئيف الفمسطينّييف في لبناف نحو 

في سوريا بعد األحداث التي تعّرض ليا مخيـ اليرموؾ ء الجديدة لمفمسطينييف المجو بدأت رحمة  
، حيف ألقت طائرٌة حربّيٌة تابعة لنظاـ األسد صواريَخ 2112جنوب العاصمة دمشؽ أواخر عاـ 

فراغّيًة أودت بحياة العشرات مف المدنّييف في المخّيـ، ومنذ ذلؾ التاريخ بدأت األسر الفمسطينّية 
إلى األماكف اآلمنة داخؿ سوريا، وفيما بعد، ومع اشتداد المعارؾ بيف قوات النظاـ  ؿ بدايةً باالنتقا

السورّي وقوات المعارضة، إلى خارج سوريا، إلى لبناف بدايًة ومف ثَـّ األردف وتركيا وغيرىا مف 
 المناطؽ حيث أتيح ليـ ذلؾ.

مف مخيـ اليرموؾ جنوب دمشؽ  وبحسب بعض المصادر شّكؿ الالجئوف الفمسطينّيوف القادموف 
لبناف، بينما باقي القادميف مف سوريا إلى  الفمسطينّييفالالجئيف % مف تعداد 61إلى لبناف نحو 

الفمسطينّييف قِدموا مف مخّيـ خاف الشيح وسبينة والست زينب والحسينّية ومخيـ خاف الالجئيف 
في مناطَؽ لبنانّيٍة مختمفٍة حيث ترّكَز دنوف وغيرىا مف المناطؽ، وتوّزع الالجئوف الفمسطينّيوف 

عيف الحموة والمية وميو في صيدا، وبرج الشمالي والرشيدية و  العدد األكبر منيـ في منطقة صيدا
عت في صور، فضاًل عف مخيمات نير البارد والبداوي في مدينة طرابمس شماؿ لبناف، فيما توزّ 

 .(20)ال وبرج البراجنةعمى مخيمات بيروت وبشكؿ خاص شاتي قميمةٌ  عدادٌ أ

وبحسب التقرير الصادر عف مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينّيي سوريا السابؽ ذكره، فقد توّزع 
( عمى المناطؽ التالية: صيدا 5الفمسطينّيوف السورّيوف في لبناف وكما ىو موضح في الجدوؿ )

 %.3.4%، وطرابمس 3..7%، وصور 75.1%، وبيروت 3...%، والبقاع 3...

                                                                 
سٕسٚخ انصبدس ػٍ  فهسطُٛٛٙ أٔضبع حبنخ تهٛٓب يأخٕرح يٍ ػذح يصبدس ٔيُٓب: تمشٚش انًؼهٕيبد فٙ ْزِ انفمشح ٔانفمشاد انتٙ -19

ٌ: 2114-8-8؛ ٔانتمشٚش انصبدس أٚضبً ػٍ انًجًٕػخ فٙ تبسٚخ 2114يجًٕػخ انؼًم يٍ أجم فهسطُٛٛٙ سٕسٚب، سُخ  ، ثؼُٕا

 فهسطُٕٛٛ سٕسٚب فٙ نجُبٌ.. يستمجم يجٕٓل.

ٌ: "تفبلى نهجبحجيٍ تحمٛك  انًؼهٕيبد فٙ ْزِ انفمشح يأخٕرح -20 ٙ ثؼُٕا سٕسٚب  يٍ انفهسطٍُٛٛٛ انًٓجشٍٚ يؼبَبح انفهسطُٛٙ َجٛم انسٓه

 .2115-4-6نجُبٌ"، تبسٚخ انُشش:  إنٗ
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 (         %5توّزع الالجئيف الفمسطينييف السورييف في مناطؽ لبناف    جدوؿ رقـ )        
 طرابمس صور بيروت البقاع صيدا المنطقة
 4888 13842 15871 32859 33841 النسبة

تشّكؿ الفئة العمرية الشابة النسبة األكبر مف تعداد الالجئيف الفمسطينييف في لبناف والتي وصمت 
%، وىي الفئة 26( عامًا نحو 17-6% مف السكاف، بينما تشكؿ الفئة العمرية بيف )41إلى نحو 

ألؼ  15-11التي تعكس مف ىـ بعمر التعميـ، والذيف يقدَّر عددىـ وفؽ ىذه المعطيات بنحو 
 تمميذ.

روا تكّفمت األونروا بأغمب التالمذة الفمسطينّييف السورّييف الذيف التحقوا في غالبيتيـ بمدارس األون
المنتشرة في مناطَؽ مختمفٍة مف لبناف، منيا ما ىو داخؿ المخّيمات الفمسطينّية كعيف الحموة 
 وشاتيال وغيرىا، ومنيا ما ىو قريٌب مف تجّمعات الفمسطينّييف كمنطقة صيدا عمى سبيؿ المثاؿ.

فمسطينّيًا سورّيًا، تمميذًا  275ىا كعّينٍة بحثّية، يوجد ناوالتي اتخذ ،وفي المدرسة التابعة لألونروا
، نصفيـ عمى وجو التقريب مف اإلناث، بينما كاف تعداد 2115 -2114في العاـ الدراسي 

تمميذ، وتعود أسباب انخفاض  411التالمذة الفمسطينّييف السورّييف لمعاـ الدراسي السابؽ نحو 
ف المبنانّية التي عدد التالمذة إلى عوامَؿ مختمفٍة: أىّميا وبحسب الشيادات يعود إلى القواني

ضّيقت عمى الفمسطينّييف السورّييف في لبناف، والذيف عجز أغمبيـ عف الحصوؿ عمى إقاماٍت 
قانونّيٍة لمسكف في لبناف، وىو ما دفع بعشرات األسر الفمسطينّية إلى العودة إلى سوريا وذلؾ رغـ 

تالمذة الفمسطينّييف غياب األماف فييا. ومف العوامؿ األخرى التي تقؼ خمؼ انخفاض عدد ال
السورّييف الممتحقيف بالمدارس، التسّرب مف التعميـ والذي، أيضًا، تقؼ خمفو عوامؿ مختمفة، منيا 

 سوء األوضاع االقتصادّية لألسر الفمسطينّية والسّيما تمؾ التي تحوي عددًا كبيرًا مف األطفاؿ.

ر، فإف جميع مدارس األونروا ال عمييا مف أحد أولياء األمو  نابحسب إحدى الشيادات التي حصم
تتكفؿ بتأميف تكاليؼ نقؿ التالمذة إلى مدارسيـ، وبالنسبة لألسر التي فييا أكثر مف تمميٍذ والتي 
تصؿ أحيانًا حتى أربعة تالميذ، فإنيـ غير قادريف عمى دفع تكاليؼ النقؿ والتي تصؿ إلى نحو 



 ةة الديمقراطي  مركز دراسات الجمهوري                                لبنان في الالجئين السوري ين التالمذة أحوال في بحث

35 
 

دوالر لألسرة المتوسطة، وىو رقـٌ فمكي   111 -81دوالرًا لمتمميذ الواحد كحدٍّ أدنى، أي نحو  21
 .(21)بالنسبة ألسٍر معدمة وتعيش عمى رواتب اإلغاثة

ومف العوامؿ األخرى التي تقؼ خمؼ تسّرب التالمذة الفمسطينّييف مف المدارس، سوُء الظروؼ 
مى العمؿ االقتصادّية التي تجبر العديد منيـ، وتحديدًا مف ىـ في سفِّ العشر سنوات وما فوؽ، ع

 إلعانة أسرىـ المعدمة.

يقسـ التالمذة في المدارس إلى دواميف، صباحيٍّ لمتالمذة الفمسطينّييف المبنانّييف، ومسائيٍّ مف 
ظيرًا وحتى الرابعة بعد الظير، يداـو فيو التالمذة الفمسطينّيوف السورّيوف؛ فبخالؼ  12الساعة 

عضيـ إلى دواميف صباحّي وآخر مسائّي، وىي األعواـ السابقة تـّ تقرير فصؿ التالمذة عف ب
مسألٌة خضعت لمكثير مف النقاش والسجاؿ بالنسبة لممسؤوليف عف العممية التعميمّية، أو بالنسبة 

 ألولياء األمور وحتى لمتالمذة أنفسيـ.

ف كانت الحجة األساسية التي تقؼ خمؼ فصؿ التالمذة الفمسطينّييف المبنانّييف عف أقرانيـ السورّيي
ىي اختالؼ مستوى التعميـ لدى كال الطرفيف؛ حيث إف المنياج المعتمد بالمغة اإلنكميزية وىو 
منياٌج غريٌب عف التالمذة الفمسطينّييف السورّييف، وقد عكس ىذا تدنيًا في مستوى ىؤالء التالمذة 

بحسب بعض األساتذة عف أقرانيـ المبنانّييف الذيف اعتادوا الدراسة في المنياج المبنانّي الرسمّي؛ و 
ىـ، فإف ىذه الطريقة أفضؿ لكال الطرفيف؛ حيث تسمح ببذؿ المزيد مف الجيد مف لقاؤ الذيف تـّ 

قبؿ المدرسيف مف خالؿ تبسيط المنياج وترجمة أجزاٍء منو بالنسبة لمتالمذة السورّييف، والسير 
ضع لو التالمذة المبنانّيوف، وىو ببطٍء أكبَر في العممّية التعميمّية خالفًا ألسموب التعميـ الذي يخ

شيٌء يجّنب التالمذة مف كال الطرفيف الوقوع بالظمـ بسبب اختالؼ المستويات. بينما المفارقة 
التي لوحظت ىنا، كانت ردة فعؿ أولياء األمور بالنسبة لمتالمذة المبنانييف الذيف عّبروا عف 

 ثر سمبًا عمى أبنائيـ. مخاوفيـ مف أف تدّني مستوى التالمذة السورّييف قد يؤ 

باإلضافة إلى السبب الذي سقناه آنفًا حوؿ فصؿ التالمذة عف بعضيـ، لوحظ سبٌب آخُر يقؼ 
خمؼ ىذا القرار، وىو شدة المشاحنات التي لوحظت بيف التالمذة، وىي مشاحناٌت وصمت في 

 بعض األحياف إلى العراؾ بيف األوالد والتراشؽ بالكممات النابية والميينة.

                                                                 
 .2115انفهسطُٛٙ َجٛم انسٓهٙ،  انجبحجػهٛٓب يٍ يمبثهخ يغ انًؼهٕيبد فٙ ْزِ انفمشح حصهُب  -21
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، قدـ مع أسرتو إلى لبناف في نياية عاـ  ، فإنو 2112بالنسبة ؿ"محمد" وىو تمميٌذ فمسطيني  سوري 
سعيٌد بقرار الفصؿ بيف التالمذة السورّييف وأقرانيـ المبنانّييف، فقد اشتكى "محمد" مف سوء معاممة 

مالئو السورييف الكثير مف أقرانو الفمسطينّييف المبنانّييف والذيف، بحسب قولو، كانوا يوجيوف لو ولز 
الكممات التي تحمؿ محتوًى عنصرّيًا، وكاف يشعر بعدـ الرغبة بالذىاب إلى المدرسة، بينما بعد 
، فقد سجؿ محمد إقبااًل عمى التعمـ وبناء الصداقات، حيث خّفت  أف تـّ فصميـ في دواـ مسائيٍّ

 المشكالت التي تواجيو.

عالقات اإليجابية التي تجمع بيف التالمذة الفمسطينّييف تشير المالحظة األخيرة إلى "ضعؼ" ال
السورّييف وأقرانيـ المبنانّييف، وضعؼ التكّيؼ واالندماج بيف الطرفيف، وىي مالحظة سنقع عمييا 

الفمسطينّييف السورّييف الذيف أيضًا لدى أولياء األمور؛ فبالنسبة لوالد "محمد"، فيرى أف أغمب 
وف االحتكاؾ مع أقرانيـ المبنانّييف، حتى إنيـ يفضموف السكف بالقرب مف وا إلى لبناف، يتجّنبلجؤ 

الفمسطينّييف السورّييف عف االندماج والسكف بالقرب مف المبنانّييف، وىو أمٌر عمى أىمّيتو وأىمية 
 بحثو ودراستو إال أنو يخرج عف إطار الورقة التي بيف يدينا.

ونروا المنياج المبنانيَّ الرسمّي، وىو بالمغة اإلنكميزية يدرس التالمذة الفمسطينّيوف في مدارس األ
 بالنسبة لجميع المواد، والعربية لمادتي القراءة والقواعد. 

وكما الحظنا المشكالت التي واجيت التالمذة السورّييف في لبناف، سنقع عمى مشكالٍت مشابيٍة 
ٍج مختمؼ وبمغٍة أجنبّيٍة غريبٍة نسبيًا واجيت التالمذة الفمسطينّييف السورّييف في التعاطي مع منيا

 عف األوالد.

اختمفت أشكاؿ مواجية معضمة المنياج المبنانّي، فعمى صعيد العممّية التعميمّية ساىمت إدارة 
المدرسة التي جرى معاينتيا، في إجراء دورات تقويٍة في المغة االنكميزية، انخرط فييا أغمب 

وبحسب شيادة إحدى المدّرسات فإنو، تجري ىذه الدورات أثناء  التالمذة الفمسطينّييف السورّييف،
 ة.العاـ الدراسّي وفي الصيؼ في فترة العطمة المدرسيّ 

قد أتاح لممدرسيف اعتماد يف، بينما قرار فصؿ التالمذة الفمسطينّييف السورّييف عف أقرانيـ المبنانيّ 
ية مف جية، والسير ببطٍء نسبيٍّ أثناء منو إلى المغة العربأسموب تبسيط المنياج وترجمة أقساـ ٍ 

إعطاء الدروس، مف جية ثانية؛ وىو شيٌء وّفر لمتالمذة السورّييف مناخًا مالئمًا الكتساب 
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الميارات المغوية والتقدـ عمى صعيد منياج التعميـ، بينما سّجؿ العديد مف التالمذة وبحسب 
.الرياضيات والقر  شيادة إحدى المدرسات ضعفًا في موادّ   اءة والعمـو

بالنسبة ألولياء األمور، فيؤالء عّبروا عف معاناٍة كبيرٍة في تقديـ المساعدة ألطفاليـ، فبعض ىذه 
األسر والتي يتواجد فييا تالمذةٌ أكبر سنًا وجامعيوف أو مّمف أنيوا التعميـ الجامعي في سوريا، فقد 

مد" فمديو أختاف كانتا طالبتيف جامعيتيف تمّكنوا مف مدِّ يد العوف إلخوانيـ، وبالنسبة لمتمميذ "مح
رابع عندما أتوا الفي سوريا، وتمّكنتا مف تقديـ المساعدة ألخييـ الصغير )الذي كاف في الصؼ 

إلى لبناف(؛ إال أف العديد مف األسر األخرى )الغالبية في الحقيقة( ال يتوفر لدييـ مف يتمكف مف 
أماـ التالميذ ىؤالء سوى االعتماد عمى أنفسيـ وعمى  تقديـ المساعدة لمتمميذ، وال يكوف مف مفرٍّ 

 ما توّفره المدرسة مف دورات بعد الظير وفي أياـ العطؿ.

وحوؿ إف كاف قد تـّ تحديد "فترة انتقالّية" لتييئة التالمذة السورّييف لتقّبؿ المنياج المبنانّي الجديد، 
لماضي تـّ تدريسيـ المنياج بالمغة كانت إجابة إحدى المدّرسات: "ال، لكف في العاـ قبؿ ا

( والذي قبمو تـّ اعتماد المنياج المبناني دوف 2115-2114العربّية، وخالؿ العاـ الحالي )
 مقدماٍت، وشّكؿ ذلؾ صدمة لمطالب وأىالييـ".

وفي مواجية معضمة المغة األجنبية التي واجيت التالمذة الفمسطينّييف السورّييف قامت مدارس 
مديد الدواـ ألكثر مف مرة بعد انتياء السنة الدراسّية؛ حيث امتدَّ الدواـ لمفمسطينّييف في األونروا بت

إلى بداية شير أيموؿ/سبتمبر، أي قبؿ افتتاح العاـ الدراسي  2113مدارس األونروا في عاـ 
 التالي بأياـٍ قميمة.

س وحتى التالمذة ذاتيـ ونتيجة كّؿ ىذه الجيود المبذولة مف قبؿ أولياء األمور وكوادر التدري
لوحظ وبحسب شيادة أحد المدرسيف: "تحّسف ممحوظ والسّيما بيف الطالب الذيف تضـ  أسرىـ 
أشخاصًا مؤىميف عمميًا ويتابعوف أبناَءىـ وتحديدًا في مادتي العمـو والرياضيات بالمغة اإلنكميزية. 

ذة الفمسطينّييف السورّييف في مدارس أما مادتا العربي والديانة فيي سمسٌة وسيمٌة بالنسبة لمتالم
%، 91األونروا"، ونتيجة ذلؾ كاف معدؿ النجاح في أوساط التالمذة الفمسطينّييف السورّييف نحو 

 بينما ال يوجد معموماٌت حوؿ العشرة بالمئة الذيف لـ يتمكنوا مف النجاح.

، إذا كاف يمتمؾ وثيقًة يتـّ تسجيؿ الطالب النازح مف سوريا قبؿ بداية العاـ الدراسي بشيريف
توضح صفو السابؽ فتسجيمو يكوف أيسر وأسيؿ، أما إذا كاف ال يممؾ مثؿ تمؾ األوراؽ قد يخسر 
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صفًا، وبحسب أحد األساتذة، تعود عممية التسجيؿ في الكثير مف األحياف لمزاج اإلدارة، وىذا 
 .2112حصؿ بشكٍؿ كبيٍر في بداية النزوح في نياية عاـ 

التي تـّ معاينتيا، لوحظ عدـ وجود فريٍؽ لمدعـ النفسّي أو إعادة التأىيؿ، كما أنو لـ  وفي المدرسة
يتَـّ إيالء أىمّيٍة لمظروؼ التي أتى منيا التالمذة الفمسطينّيوف السورّيوف وما تركتو مف أثٍر عمى 

ى حدِّ سموكّياتيـ وأمزجتيـ. وبحسب عدة شيادات، لوحظ احتكاٌؾ سمبي  بيف التالمذة وصؿ إل
العراؾ العنيؼ والسّيما أثناء الفرصة، باإلضافة إلى حاالت التوتر النفسّية أيضًا، عمى حّد تعبير 

 إحدى المدرسات.

تقتصر النشاطات في المدرسة عمى بعضيا، كرحمة إلى إحدى الحدائؽ العامة، أو حضور 
و الموسيقى أو حتى مسرح، والمشاركة في بعض األعياد العامة، بينما ال يوجد حصٌص لمرسـ أ

 الرياضة.

يتوّزع التالمذة عمى "ُشَعب" تّتسع 
تمميذًا، بعضيا يصؿ  41لنحو 
تمميذًا وبعضيا اآلخر  45حتى 

ينخفض الرقـ فيو وتحديدًا لمتالمذة 
في الصفوؼ األولى )األوؿ 

تمميذًا،  27والثاني( لتصؿ إلى 
ويوجد في الصؼ مقاعد يشغميا 

ب ثالثة تالميذ أو اثناف بحس
 االزدحاـ، وسبورة كبيرة، وال شيء آخر. 

الفصل الثالث: السمات العام ة لممناخ التعميمي  الذي انخرط فيه التالمذة السوريون 
 في لبنان

حاولنا عبر رصدنا لمجموعة العّينات التي اعتمدناىا في بحثنا أف نقارب العممّية التعميمّية في 
العاّمة التي واجيت ىذا  المشكالتوسعينا إلى التقاط لبناف والتي يخضع ليا التمميذ السوري، 

التمميذ في سياؽ العممّية التعميمّية؛ وبقدر الصعوبة التي تواجينا في تعميـ ىذه النتائج، إال أنيا 
 قد تمقي الضوء عمى جانٍب مف ىذه العممّية التعميمّية والمناخ الذي يتعّمـ في ظّمو التمميذ السورّي.
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 لتعميمالنفاذ إلى اأ. 

ويشير إلى قدرة التالمذة السورّييف عمى النفاذ إلى بيئات التعميـ المبنانّية، وأىـ المعيقات التي 
 تواجييـ في ىذه األثناء.

واجيت قدرة التالمذة السورّييف في النفاذ إلى بيئات التعميـ صعوباٍت كبيرًة، تمايزت بتمايز قطاع 
ة، سجمت األعواـ السابقة قدرًة عمى نفاذ التالمذة إلى التعميـ ذاتو؛ فعمى صعيد المدارس الرسميّ 

(، ففي الوقت الذي كاف متاحًا 2115-2114ىذه المدارس أكثر مرونة منو في العاـ الجاري )
فيو لجميع التالمذة السورّييف، التوّجُو إلى المدارس الرسمّية القريبة مف مكاف إقامتيـ، والتسجيؿ 

ديـ الكثير مف األوراؽ الرسمية، كأوراؽ اإلقامة النظامية، أو حتى فييا مف دوف أف يتطمب ذلؾ تق
أوراؽ مدرسّية ثبوتّية لألعواـ السابقة التي درسيا التمميذ، اختمؼ كّؿ ىذا في العاـ الدراسي 
الجاري، ففي الوقت الذي صدرت فيو مجموعٌة مف القوانيف التي صّعبت وأعاقت بشكٍؿ كبيٍر 

ف وأبنائيـ عمى تجديد إقاماتيـ الرسمّية في لبناف، بات العديد مف ىذه حصوؿ الالجئيف السورّيي
، وتزامف ىذا مع طمب العديد مف المدارس  األسر يّتسـ وجودىا في لبناف بأنو وجوٌد غير قانونيٍّ
المبنانّية الرسمّية شرط تقديـ ورقة إقامة رسمّية لمتالميذ كشرٍط مف شروط االلتحاؽ بالمدرسة، وىو 

ة في كاد يكوف تعجيزيًا؛ حيث إف غالبية األسر كما ذكرنا فشمت في تجديد إقاماتيا الرسميّ شرٌط ي
 لبناف.

، صدرت عّدة قراراٍت في بداية ىذا العاـ بوقؼ تسجيؿ التالمذة السورّييف في (22)مف جية أخرى
الكبيرة مف  المدارس المبنانّية الرسمّية، وذلؾ بحجة عدـ قدرة ىذه المدارس عمى استيعاب األعداد

التالمذة السورّييف، مف جية، وأحقّية التمميذ المبنانّي في ىذه المقاعد الدراسّية مف جية ثانية. 
ألؼ تمميذ في  91 -81بينما لـ تتكّفؿ المنظمات الدولّية المعنية بالموضوع سوى بتمويؿ نحو 

 حو ثالثة أرباع التالمذة المدارس المبنانية الرسمّية، وىو رقـٌ متواضعٌ بطبيعة الحاؿ، يجعؿ ن

 السورّييف في لبناف خارج إطار دعـ ىذه المنظمات.

بينما في المدارس الخاّصة المدفوعة األجر، فال يتمكف مف مزاولة التعمـ فييا سوى التالمذة الذيف 
يستطيع أولياُء أمورىـ دفع أعباء التسجيؿ المادّية، باإلضافة إلى دفع جميع المستحقات األخرى 

دوالر  3111ف الكتب والقرطاسية والنقؿ والثياب وغيرىا، والتي تصؿ في حّدىا األدنى حتى كثم
لمتمميذ الواحد تشمؿ األقساط والكتب والقرطاسية والثياب والنقؿ، لمعاـ الدراسي الواحد، ونحف نعمـ 

 أف قّمًة مف السورييف يتمكنوف مف توفير ىذه المبالغ.
                                                                 

ً  صؼت ثٕ إنٛبط ٔانتؼهٛى انتشثٛخ أصذس ٔصٚش -22  يختهف فٙ انهجُبٍَٛٛ غٛش انطهجخ تسجٛم ثٕلف فٙ ثذاٚخ انؼبو انذساسٙ انحبنٙ، لشاسا

 آخش. إشؼبس حتٗ انحكٕيٛخ ٔانًؼبْذ انًذاسط
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ة، السورّية والمبنانّية، وباختالؼ مصادر دعميا، باإلضافة إلى بالنسبة لممدارس غير الحكوميّ 
مدارس األونروا،  فكانت بالمجمؿ أكثر مرونًة في استقباؿ التالمذة السورّييف، وبحسب المدارس 
التي تفّحصناىا، الحظنا أف االلتحاؽ بيذه المدارس مجاني  بالكامؿ، إذ ال أقساط لمتسجيؿ، 

 ة كانت مجانّية، بينما النقؿ يخرج عف مسؤوليات أغمب  ىذه المدارس.وأغمب الكتب والقرطاسي

 عمى صعيد بيئة التعم مب. 
ـ اآلمنة، والشروط الصحّية وطبيعة المأوى الذي تجري فيو  وىو الجانب الذي يشير إلى بيئة التعّم

 العممية التعميمّية.

اّصة مدفوعة األجر، بأبنيٍة جيدة، عمى صعيد المأوى، فقد تمّيزت المدارس الرسمّية والمدارس الخ
ومساحاٍت البأس بيا، إف كاف بالنسبة لمساحة الشعبة أو المساحات التي يميو بيا التالميذ، 
وذلؾ بخالؼ المدارس غير الرسمّية، والتي غالبًا ما تكوف عبارًة عف بناٍء أو جزٍء مف البناء 

ا، وفي ىذه المدارس مف الصعب أف نجد مستأجرة مف قبؿ إدارة المدرسة أو المنظمة التابعة لي
ولو مساحة صغيرة لمتحرؾ، فكؿ  حّيٍز يتـ  استثماره في العممية التعميمّية، بينما الش عب فتغّص 

تمميذًا. كما تعاني بعض ىذه المدارس باإلضافة إلى  45بالتالميذ والذيف قد يصؿ عددىـ حتى 
امؿ إضافة إلى عوامؿ أخرى، كاف ليا دوٌر ضيؽ المكاف مف سوء التيوية واإلضاءة، وىي عو 

 في انتشار بعض األمراض بيف التالميذ بسبب العدوى، مثؿ القمؿ والنكاؼ وغيرىا. 

في المدارس الرسمّية والخاّصة مدفوعة األجر، األمر مختمٌؼ، حيث اإلضاءة في الش عب أفضؿ 
 تمميذًا. 35 -21ف بكثير، وعدد التالمذة في الشعبة الواحدة أقؿ، حيث تتراوح بي
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في جميع المدارس باختالؼ قطاعاتيا الحظنا أنيا جميعيا ال يوجد فييا مياٌه صالحٌة لمشرب، 
ويتعّيف عمى التالمذة إحضار المياه معيـ، وكاف الفتًا أف إحدى المدارس كانت تسمح لمتالمذة 

لمياه لمشرب. وفي بالشرب مف ماء الخزاف المركزّي التابع لممدرسة، رغـ عدـ صالحية ىذه ا
جميع المدارس السابقة، توّفرت دورات مياه، وصابوف لغسيؿ اليديف، بينما لـ نالحظ توزيع أي 
وجباٍت غذائّية في جميع المدارس التي تـّ تفحصيا في البحث. بحسب شيادة مديرة إحدى 

، وىو رقـٌ يس 1211المدارس فالوجبة الواحدة تكّمؼ المدرسة نحو  تحيؿ دفعو في دوالر في اليـو
 ظّؿ تردي وضع التمويؿ.

مف جية النقؿ، أيضًا، جميع المدارس بما فييا مدارس األونروا كاف النقؿ عمى حساب أىالي 
التالميذ، وباإلضافة إلى األعباء المادّية التي أُلقيت عمى كاىؿ األىالي، يضاؼ إلى ما سبؽ 

تي يتعمموف فييا، والسّيما عندما تكوف ىذه عدـ األماف في تنقؿ التالميذ بيف منازليـ والمدرسة ال
المدرسة بعيدة عف المنزؿ، ففي الشتاء وأثناء الدواـ المسائّي، يعود التالميذ إلى منازليـ في وقت 

تشكؿ األحياء  -كمخيـ شاتيال عمى سبيؿ المثاؿ-يكوف قد حّؿ فيو الظالـ، وفي مناطؽ محددة 
أمٌر لـ يوضع حؿ  لو حتى كتابة ىذا التقرير. وكانت  بمجمميا بيئًة خطيرًة عمى التالمذة، وىو

المالحظة التي وقعنا عمييا أثناء بحثنا، أف موضوع النقؿ بجانبيو؛ المادّي، وبما يشكمو مف 
أخطاٍر محتممة عمى األوالد أثناء تنقميـ بيف منازليـ والمدرسة، شّكؿ أحد العوامؿ التي تقؼ 

لمدرسة، ففي بعض الحاالت فّضؿ األىالي عدـ إرساؿ خمؼ تسرب الكثير مف التالميذ مف ا
 أبنائيـ إلى المدرسة خوفًا عمييـ مف األخطار المحتممة.

 المنهاج والعممي ة التعميمي ةت. 
غالبية المدارس التي تـّ تفحصيا كانت تعتمد المنياج المبنانّي الرسمّي، وىو دائمًا بالمغة 

أيِّ جيوٍد معتبرة مف قبؿ المدارس الرسمّية أو الخاّصة األجنبية. عمى ىذا الصعيد لـ نممس بذؿ 
المدفوعة األجر فيما يخص  أيَّ عممّية تأىيٍؿ أو تحضير لمتالمذة السورييف لمساعدتيـ في تقّبؿ 
المنياج التعميمّي الجديد عمييـ، فمـ يسجؿ قياـ أيٍّ مف ىذه المدارس بدورات تقويٍة لغوية، ال 

ال أثناء فترة الصيؼ. بينما ألقي بيذا العبء عمى كادر التدريس، وكانت أثناء الدواـ الرسمّي و 
المسألة كما الحظنا تخضع العتباراٍت شخصّية، فبعض المدّرسيف بذلوا ويبذلوف جيودًا كبيرًة في 

بينما آخروف فال  د إيقاٍع بطيء نسبيًا في التدريس.تبسيط المنياج وترجمة أجزاٍء منو، واعتما
االعتبار خصوصّية التمميذ السورّي القادـ مف بيئة حرب، والغريب ليس عف يأخذوف بعيف 

س فقط، بؿ حتى غريب عف الثقافة المبنانّية التي وجد نفسو فجأة مطالبًا باالنخراط رَّ المنياج المد
 فييا والتكّيؼ معيا.
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ألونروا أقيمت في المدارس غير الحكومّية ومدارس األونروا، كانت المسألة مختمفًة؛ ففي مدارس ا
دورات تقويٍة بالمغة األجنبية في فترات الصيؼ وأياـ العطؿ، وفي المدارس غير الحكومية، طمب 
مّمف يرغب مف التالميذ الحضور إلى المدرسة يـو العطؿ لحضور دروس تقويٍة بالمغة األجنبية، 

بذؿ أغمب المدّرسيف وكاف الفتًا تجاوُب التالميذ في إحدى المدارس التي تَـّ تفحصيا؛ بينما ي
جيودًا كبيرة في سبيؿ تعميـ األوالد المغة والمنياج الجديد. وفي تعميٍؽ إلحدى المدّرسات حيث 
 تقوؿ: "إننا نسعى إلى تأىيؿ التمميذ وتدريبو عمى فيـ آلية عمؿ المنياج المبنانّي الجديد عميو". 

اب المرونة المطموبة في ىذا المنياج أظيرت الدراسة تصّمَب المنياج المبنانيِّ الرسمّي، وأف غي
مواجيتيا مف خالؿ بذؿ جيوٍد مف ِقبؿ كوادر التعميـ في المدارس غير الحكومّية واألونروا،  تتمَّ 

بينما لـ ُتبَذؿ جيوٌد كافية في المدارس المبنانّية الرسمّية تتيح لمتالمذة السورّييف التمّكف مف النفاذ 
 ؿ معو بإيجابّية.ليذا المنياج التعميمي والتعام

ـ العممّية التعميمّية بشكٍؿ عاٍـّ بالتعقيد، وال تقتصر المسألة عمى طبيعة المنياج وشكؿ إعطائو  تّتس
مف قبؿ المدّرسيف، بؿ تتجاوز ذلؾ إلى بيئة التعّمـ بشكٍؿ عاٍـّ والمناخ الذي تجري فيو العممية 

 ؽ بالجانب االجتماعيِّ والثقافّي.خر، تتعمّ التعميمّية. يواجو التمميذ السوري  مشكالٍت مف نوٍع آ
فالتالمذة السورّيوف، وتحديدًا في المدارس الرسمّية، وجدوا أنفسيـ فجأًة في بيئٍة اجتماعّية وثقافّية 
مختمفة عف بيئتيـ، ووجدوا أنفسيـ مجّرديف مف كؿِّ شبكات الحماية التي كانت توفرىا ليـ بيئاتيـ 

يرة أو أبناء القرية.. إلخ(، وكانوا في كؿِّ الحاالت مطالبيف بتطوير السورية )العائمة، أو العش
 آلّياٍت تسمح ليـ بسرعة االندماج والتكّيؼ.

قاـو التالمذة ىذا الوضع بأشكاٍؿ متعّددة، وعندما فشؿ بعضيـ في االندماج والتكّيؼ، فّضموا 
ث يعّمؽ أحد التالميذ بالقوؿ: فكرة فصؿ التالمذة إلى دواميف، كما رأينا في مدارس األونروا، حي

"ال يوجد احتكاٌؾ بيني وبينيـ"، ويقصد التالمذة المبنانّييف. وكاف سعيدًا جدًا عندما تَـّ فصميـ 
كتالمذٍة سورّييف عف أقرانيـ المبنانّييف. وعّمؽ تمميٌذ آخُر فّضؿ االنتقاؿ مف التعّمـ في مدرسٍة 

رسمّية بالقوؿ: "في المدارس الرسمّية واجيُت الكثيَر مف  رسمّيٍة إلى االلتحاؽ بمدرسٍة سورّيٍة غير
العنصرّية مف ِقبؿ التالميذ المبنانّييف، لذا أفّضُؿ االستمرار بالتعّمـ في ىذه المدرسة، رغـ أنيا ال 
تمنح شيادًة في آخر العاـ الدراسّي، عمى العودة إلى المدرسة الرسمّية"؛ ولـ يكف واضحًا لدى 

المقصود بالضبط "بالعنصرّية"، إال أنو عّبر عف أنيا تتجّمى عبر مفرداٍت وصفاٍت ىذا التمميذ ما 
مع مجموعٍة  نامختمفة يطمقيا التالمذة المبنانّيوف عمى أقرانيـ السورّييف. وفي جمسٍة مرّكزة جمعت

عامًا، عّبر جميع المشاركيف مف التالمذة عف  13-9مف التالميذ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
ـ مف المعاممة التي تمقوىا في المدارس الرسمّية، إف كاف عمى صعيد التالمذة المبنانّييف أو است يائي
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عمى صعيد المدّرسيف، حيث أجمعوا جميعيـ عمى أنيـ شعروا بعنصرّيٍة تماَرس حياليـ، وأف 
ؤّدوا دورًا إيجابيًا أغمبيـ تعّرض أللفاٍظ نابية مف ِقبؿ أقرانيـ التالمذة المبنانّييف، وأف المدّرسيف لـ ي

ىا مع أولياء أمور إجراؤ  لوقؼ ذلؾ. وىي مالحظٌة أيضًا وقعنا عمييا أثناء المقاءات التي تَـّ 
ة مدفوعة التكاليؼ التي جرى معاينتيا، حيث قالت والدة بعض التالمذة في المدرسة الخاصّ 

ُؿ المدرس مشاركة التالميذ إحدى التمميذات: "ال يدعوف ابنتي تشارؾ أثناء الدرس، وغالبًا ما يفضّ 
 المبنانّييف، وىو شيٌء غالبًا ما ُيشعر ابنتي بالغضب".

يرفض مديُر المدرسة الذي تَـّ لقاؤه ىذه اإلشارات، ويؤكد عمى أف مثؿ ىذه الممارسات مرفوضةٌ 
 في مدرستو، وأنو يواجييا بحزـٍ إف حدثت.

ي غالبيتيـ يعانوف مف آثار صدمات الحرب في ظؿِّ ىذه الصعوبات الكبيرة التي تواجو أوالدًا ف
وما شاىدوه وما خضعوا لو مف ظروٍؼ في غاية التعقيد، نالحظ غيابًا كاماًل لمعامميف في مجاؿ 
إعادة التأىيؿ واإلرشاد النفسّي في المدارس الخاّصة مدفوعة األجر وفي المدارس الرسمّية؛ وكاف 

نما أيضًا  مف الغريب أاّل يكوف في ىذه المدارس مرشدوف نفسّيوف ال لمتالميذ السورّييف وحسب، وا 
 ألقرانيـ المبنانّييف، كما ىو معتاٌد في سوريا مثاًل.

في المدارس غير الحكومّية يجري االعتناء بيذا األمر بشكٍؿ أفضؿ، ىنا سنالحظ تخصيَص 
ناء بالتالميذ المدرسة جزءًا مف إيراداتيا في توظيؼ مرشديف نفسّييف ومتخّصصيف، ميّمتيـ االعت

ة منيـ. وبحسب شيادة إحدى المرشدات االجتماعيات تقوؿ: والسّيما أصحاب الحاالت الخاصّ 
أغمُب التالمذة في المدرسة يعانوف مف مشكالٍت نفسّيٍة تتعّمؽ "بصدمات الحرب"، قسـٌ كبيٌر منيـ 

مرّوعًة، وغيرىا  فقد بعضًا مف أفراد عائمتو في الحرب الدائرة في سوريا، وبعُضيـ شيد مناظرَ 
العديد مف الصدمات، وكانت النتيجة الممموسة أف عددًا كبيرًا مف التالمذة يعانوف مف السموؾ 
العدوانّي، والشعور بالغضب، واالنزواء، وعدـ بذؿ جيٍد كاٍؼ لالندماج مع أقرانيـ.. إلخ، وفي 

ممموس بالنسبة لمعديد مف  كثير مف األحياف تمكّنا مف السيطرة عمى الوضع، وتَـّ تسجيؿ تحّسفٍ 
التالميذ، إال أف بعضيـ كاف يعاني مف مشكالٍت متفاقمة، فاضطررنا إلى تحويميـ إلى منظمة 

 "أطباء بال حدود" حيث يوجد أطباء نفسّيوف مختّصوف.

يشعر أولياُء األمور بالمتاعب التي تواجو أبناءىـ، ويقفوف عاجزيف أماـ ىذا األمر، حيث لـ 
ت الدولّية أىميةً كبيرًة لمتابعة األحواؿ النفسية لمتالمذة السورّييف الالجئيف، وال يوجد تولي المنظما

مف يمكف أف يمدَّ ليـ يد العوف. ويقؼ أولياء األمور مربكيف بيف رغبتيـ في أف يحصؿ أبناؤىـ 
 عمى التعميـ المالئـ، وبيف رغبتيـ بتجنيبيـ الخوض في ىذه التجارب المريرة.
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 مون وباقي كوادر العممي ة التعميمي ةالمعمث. 

يبذؿ المدرسوف بشكؿ عاٍـّ جيودًا كبيرة في سبيؿ أداء دورىـ في العممّية التعميمّية، والسّيما فيما 
يتعّمؽ بتعميـ التالميذ السورّييف، ويختمؼ أداء المدرسيف وفاعمّيتيـ باختالؼ القطاع التعميمّي مف 

مف جية ثانية. ففي الوقت الذي يبذؿ فيو العديد مف المعمميف جية، واختالؼ طبيعة كؿِّ مدّرٍس 
جيودًا كبيرة آخذيف بعيف االعتبار حالة الطوارئ التي يعمموف في إطارىا، ومتجاوزيف في اآلف 
ذاتو عممية التعميـ المباشر لتشمؿ أيضًا التربية والمساعدة االجتماعّية والنفسّية لمتالميذ، سنالحظ 

سيف الذيف ال يعيروف أىمّيًة إلى خصوصّية الوضع الذي يخضع لو التالميذ أيضًا بعض المدرّ 
السورّيوف، ويقتصر أداؤىـ عمى دوٍر وظيفيٍّ متعّمؽ فقط بالعممية التعميمّية لما فيو ذلؾ مف ظمـ 

 لمتالميذ السورّييف القادميف مف ظروؼ الحرب.

اينًة بيف مدّرٍس وآخر، فبعض في المدارس الرسمّية التي جرى تفحصيا، كانت المسألة متب
المدرسيف المتعاطفيف مع السورّييف، كاف أداؤىـ أكثر اىتمامًا بظروؼ التالميذ السورّييف، فجيدوا 
عمى ترجمة أقساـٍ كبيرٍة مف المنياج المبنانّي، كما اعتمدوا التبسيَط حيث قّدر ليـ ذلؾ، بخالؼ 

يـ لمتالميذ رغـ وجود السورّييف بينيـ. يقوؿ أحد مدّرسيف آخريف لـ يغّيروا شيئًا في طريقة تدريس
يـ في مدرسٍة رسمّيٍة لبنانية: "في صّفي تالمذةٌ سورّيوف ولبنانّيوف، أخذ شيادتالمدرسيف الذيف تَـّ 

ومف المستحيؿ أاّل أبالي بيذه المالحظة، كاف يتوجب عمّي بذؿ جيوٍد مضاعفٍة كي أبّسَط 
.. حاولت أف أستفيد مف كؿِّ وقٍت متاٍح  المنياج لمطالب السوري مف دوف أف يتأثر التمميذُ المبناني 
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مف أجؿ ذلؾ: في الفرصة، وفي أياـ العطؿ وأوقات دروس الفراغ.. وكؿ  ىذا في سبيؿ أف يتقدـ 
 التمميذ السوري، وأف نحافظ عمى التمميذ المبنانيِّ مف دوف أف يتراجع مستواه".

والتي تَـّ معاينتيا، الحظنا جيودًا كبيرة يبذليا، أيضًا، بعض  في المدرسة الخاصة مدفوعة األجر
المدرسيف، حيث يتـ  مساعدة التمميذ السورّي في بداية تسجيمو عبر ترجمة بعض المقاطع في 
المنياج إلى المغة العربية، ريثما يقمع التمميذ ويندمج بالعممّية التعميمّية، كما الحظنا إعطاء بعض 

خصوصّية ودروس تقوية بعد الدواـ مقابَؿ أجٍر شبو رمزّي، )حصة الرياضيات األساتذة لدروس 
دوالرات(، والحظنا أف قسمًا كبيرًا مف األىالي اعتمد عمى ىذه الدروس  11كانت مقابؿ 

 يف مف التالمذة.الخصوصية وتحديدًا بالنسبة لممستجدّ 

لرسمّية، ويعمؿ المدّرسوف بجيٍد زة في المدارس الخاصة غير امف جيٍة أخرى ُتبَذُؿ جيوٌد مركّ 
أكبَر في سبيؿ توفير ظروؼ تعميـٍ مالئمٍة لمتالمذة السورّييف. في ىذا القطاع مف التعميـ تتجاوز 

المسألة دور إعطاء المنيج الدراسّي لتشمؿ 
الرعاية النفسّية والتربية وتعديؿ السموؾ، 
ومساعدة التالميذ عمى تجاوز مشكالتيـ 

مّية وتعديؿ سموكياتيـ، تقوؿ النفسّية والتعمي
إحدى مدرسات المغة العربية في إحدى 
المدارس التي تَـّ معاينتيا "مدرستنا تسعى 
إلى زرع األحالـ لدى التالمذة السورّييف"، 
وتشرح لنا طريقتيا في دفع األوالد لمتعّمؽ 

لمتعّمـ، توجيت إلييـ  بالدراسة واإلصرار عمى التعّمـ، تقوؿ: "حاولت أف أزرَع لدى التالميذ دافعاً 
بالسؤاؿ: ماذا تريدوف أف تصبحوا في المستقبؿ؟ ووظفت ظروؼ الحرب في سبيؿ ذلؾ، فكنت 
أقوؿ لمتالميذ: أال تريدوف أف تصبحوا محاميف لتدافعوا عف المظموميف؟ أال ترغبوف أف تصبحوا 

ما قمت بو كاف تحفيَز أطباء وتعالجوا المحتاجيف والمصابيف بشكٍؿ مجانّي؟.. في الحقيقة كؿ  
 األوالد عمى الحمـ".

وعمى الرغـ مف كؿِّ ىذه الجيود المبذولة والتي يصح  أف نسّمييا جيودًا جّبارة يساىـ فييا 
مدرسوف ومدرسات غالبًا يتمقوف أجورًا رمزية، إال أف العممّية التعميمّية في المدارس الخاصة غير 

"محو أمية" التالمذة السورّييف، إذ أغمب ىذه المدارس ال  الحكومّية السورّية تكاد تكوف ميّمتيا
تتمكف مف منح وثائَؽ أو شياداٍت رسمّيٍة معترٍؼ بيا، فيقتصر عمميا عمى تعميـ التالميذ القراءة 
والكتابة والمؤالفة مع المنياج المبنانّي، عمى أمؿ أف يتمّكف التالميذ مف النجاح في النفاذ إلى 
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ـ في المدارس المبنانّية الرسمّية، أو أف يتَـّ التخفيؼ مف آثار االنقطاع عف التعميـ واستمرار  التعمي
األوالد في تمّقي التعميـ حتى ولو بشكمو المتواضع، عسى أف يتمكنوا مف العودة إلى بالدىـ 

 ومتابعة تعميميـ.

ينحصر في تشير إحدى المدرسات، إلى أف الميّمَة شاقٌة وفي غاية التعقيد، وأف عمميـ يكاد 
توفير خيار لألوالد السورّييف خارج إطار "الشارع"، وتوفير حدٍّ أدنى مف التعميـ يجعميـ قادريف 
بالحدِّ األدنى عمى متابعة حياتيـ الخاصة، تقوؿ: "في كثيٍر مف األحياف يتحّوؿ الدرس الذي 

ىا أفكارىـ أعطيو إلى نقاٍش جماعيٍّ خارج سياؽ الحصة المخصصة، ويتداوؿ األوالد أثناء
ويتشاركوف مخاوفيـ.. نصبح كعائمٍة تناقش شؤونيا الخاصة، أنظر إلييـ بكثير مف الحزف عمى 
سنوات عمرىـ التي تذىب ىباء"، وىو مشيٌد فيو الكثير مف المرارة حيث تتسّرب سنوات األوالد 

 السورّييف وتُيَدر أماميـ فرٌص كانت لتكوف ميّسرة لوال ظروؼ الحرب والمجوء.

 مع توصيات تمةخا

يبدو مشيد التالمذة السورّييف في لبناف في غاية القتامة، بينما يبدو المستقبؿ، ىذا إف صحَّ 
الحديث عف مستقبٍؿ، في غاية البؤس والمرارة، فجيٌؿ مف األوالد السورّييف ُترتكب بحقيـ اليـو 

، ولـ يتحّسف الوضع "جريمة" عابرة لمسنوات، ففي حاؿ استمّرت األوضاع عمى ما ىي عميو الي ـو
في سوريا في المدى القصير أو المتوسط، سيكوف لدينا جيٌؿ منفصٌؿ عف التعميـ والتعّمـ، وما 

 يستتبعو ذلؾ مف أزماٍت مف الصعب التصّدي ليا.

تتقاطع نتائج بحثنا، مع العديد مف النتائج التي وصمت إلييا التقارير التي تناولت وضع التالمذة 
بناف، حيث أغمب ىؤالء التالمذة يعانوف مف شعوٍر مريٍر بالعزلة وانعداـ األماف، السورّييف في ل

بينما ال يوجد بالممموس، ما يشير إلى سعٍي جّديٍّ مف قبؿ األطراؼ المعنية لمتصّدي ليذا 
 الوضع والتخفيؼ مف آثاره.

سورّييف في لبناف فقط تشير النتائج الكاشفة التي توصمنا إلييا، إلى أف أقؿَّ مف نصؼ التالميذ ال
يتمقوف التعميـ المناسب، وأف قسمًا كبيرًا منيـ، ال تعدو العممّية التعميمّية بالنسبة إليو كونيا دوراٍت 
في محو األمية. وىي نتائج كانت قد حذرت منيا المفّوضية السامية لشؤوف الالجئيف في نياية 

سورّييف مّمف ىـ في سفِّ المدرسة، ، حيث أوردت "أف نصؼ إجمالي عدد األطفاؿ ال2113عاـ 
ألؼ طفٍؿ سوريٍّ الجٍئ خارج  211ال يحصموف عمى التعميـ". حيث قّدر التقرير أف يبقى نحو 

 التعميـ، وىو رقـٌ سيزداد مع الوقت وليس العكس.
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 رسم ألحد التالميذ السوريين الذين تعرضوا لظروف الحرب

في لبناف وتتنّوع أشكاليا، فيي ال تبدأ بصعوبة المنياج وتتعّدد أزمة األطفاؿ السورّييف الالجئيف 
المبنانّي وضعؼ مرونتو، وال تنتيي بغياٍب شبو كامؿ لمفرؽ المختّصة في عممية إعادة التأىيؿ 

 والدعـ النفسّي ألطفاٍؿ في غالبيتيـ يعانوف مف صدمات الحرب.

وعمى الرغـ مف أف األفؽ ال وعمى الرغـ مف استمرار األزمة السورية ألكثر مف أربع سنوات، 
يبدو أنو يحمؿ مؤشراٍت لحؿٍّ يضمف عودة الالجئيف السورّييف إلى بالدىـ، إال أنو لـ يتَـّ التعاطي 

 ف بنقاشيا.المعنّيو  بما يخص  مسألة تعميـ األوالد السورّييف بجدّيٍة ترتقي إلى مستوى وحجـ الكارثة

 

والد لتحّدياٍت مف الصعب عمييـ تذليميا مف دوف مدِّ ففي المدارس الرسمّية والخاصة، يتعرض األ
س بيا المنياج، وفي أغمب  يد العوف ليـ، والسّيما التحديات المتعّمقة بالمغة األجنبية التي ُيدرَّ
الحاالت لـ يذكر توفر برامج دعـ خاصة ليؤالء التالمذة؛ بينما عمى صعيد االحتكاؾ بيف 

بنانّييف، وما استتبعو ىذا مف بروز مظاىَر عنفّيٍة تعّرض ليا األوالد التالمذة السورّييف وأقرانيـ الم
السورّيوف، والتمييز الذي واجو بعضيـ، فال يبدو أف ىناؾ خطًة واضحًة لكيفية التصّدي ليذه 
اإلشكالية، سوى ما شيدناه في محاولة فصؿ التالمذة عف بعضيـ في دواميف أو في صفوٍؼ 

 مختمفة.

الشيادات التي أدلى بيا تالمذٌة سورّيوف، أّكد جميعيـ أنيـ يتعّرضوف وبحسب العديد مف 
عامًا، إلى ترؾ المدرسة  12لممارساٍت عنصرّيٍة تجاىيـ، دفعت بآدـ عمى سبيؿ المثاؿ، وعمره 
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الرسمّية رغـ ما فييا مف ضماناٍت تعميمّيٍة لو، لاللتحاؽ بمدرسٍة سورّية خاّصة، عممّيًا تقّدـ 
التعميـ. وحتى بالنسبة لمحمد الطالِب الفمسطينّي السورّي ذي األحد عشر عامًا، خدمات ما قبؿ 

فإنو كاف في غاية السعادة عندما تَـّ فصميـ عف باقي أقرانيـ المبنانّييف في دواـٍ مسائيٍّ كما 
 أخبرنا، حتى إف والدتو أكدت أف دراستو وعالماتو المدرسية تحسنت بعد ذلؾ.

اصة غير الحكومّية، ُتبَذؿ جيوٌد كبيرٌة لمساعدة األوالد عمى تخّطي عمى صعيد المدارس الخ
األزمات التي تواجييـ، وبحسب إحدى المرشدات، فإف التصّدي لممشكالت النفسّية التي يعاني 

 منيا األوالد السورّيوف، تأتي في الدرجة األولى مف االىتماـ وذلؾ قبؿ التعميـ.

ؿ تحّسفٌ   وفي حقيقة األمر، ُسجِّ
ممحوٌظ عمى سموكّيات األوالد في 

رسومات ىذه المدارس، وكانت 
خيَر دليٍؿ األوالد التي اّطمعنا 

عمى النتائج التي ُبذلت في ىذا 
الصدد، والتي أثبتت أىمية وجود 
فرٍؽ مختّصٍة بإعادة التأىيؿ 
واإلرشاد النفسي. فبالمقارنة بيف 
رسومات األوالد قبؿ سنة عمى 

لمواضيع سبيؿ المثاؿ، وبيف ا
، سنالحظ  التي يرسمونيا اليـو
بداية تغييٍر واضح باستخداـ 
األلواف، فعوضًا عف األحمر 
واألسود والرمادي الذي كاف 
سائدًا في رسومات األوالد قبؿ 

سنة، سنالحظ اليـو أف الموف األزرؽ واألخضر.. ىو األكثر حضورًا في رسوماتيـ؛ وعوضًا عف 
األوالد وما تتضمنو مف صوٍر لمصابيف وقتمى ودمار، بتنا  مواضيع الحرب التي كاف يرسميا

نشاىد صورًا لمطبيعة، السيوؿ والبحر وغيرىا مف المواضيع التي تستيوي األوالد الطبيعييف في 
 ىذه األعمار.

مف جية أخرى، شّكمت ىذه المدارس عمى وجو التحديد، مالذًا آمنًا وميربًا ألغمب األوالد 
ألخيروف أغمبيـ يعيش في مساكَف مكتظٍة بالسكاف، ويرزح أىالييـ تحت السورّييف. فيؤالء ا
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ظروٍؼ في غاية القير والمرارة، وفي غالب األحياف ال يتسّنى لألىالي االعتناء الكافي بأبنائيـ 
وال حتى االستماع إلييـ. عمى ىذا الصعيد شكمت المدارُس الخاصة غير الحكومية، مالذًا ليؤالء 

حظوف بمساحٍة كبيرٍة لّمعب إذا ما قورنت بمساحة بيوتيـ، كما حظي األوالد ىنا األوالد، حيث ي
بشعوٍر بتقدير الذات الذي عّززه المدّرسوف والمدّرسات، بينما أتاحت النقاشات بيف التالمذة 

 ومدرسييـ الفرصة ليؤالء التالميذ لمتعبير عف أفكارىـ ومصادر قمقيـ.

 
 واضيع الرسم بعد الجهود التي بذلتها كوادر اإلرشاد النفسيعكس تغير مألحد األوالد ي رسم

إف الجيود التي بذلتيا المنظمات الدولّية والجياُت الداعمة لمعممّية التعميمّية  وأخيرًا عمينا القوؿ:
والتي أفضت إلى امتصاص نحِو ربع عدد التالمذة السورّييف في لبناف، وضمنت حصوليـ عمى 

تضَع حّدًا إف أرادت أف يا مضاعفة جيودىا نحو ثالث مراٍت أخرى تعميـٍ الئٍؽ، يفترض ب
لتدىور الوضع التعميمّي لألوالد السورّييف في لبناف، وىو ما ال يوجد مؤّشٌر لو حتى لحظة 

ة في لبناف فيما ة التعميميّ ىـ القضايا المتعمقة بالعمميّ كما أنو مف أ .البحثاالنتياء مف كتابة ىذا 
 السورييف، والتي يتوجب المباشرة في العمؿ عمييا:الالجئيف  يخص  

ة في ىذا الشأف، ة الميتمّ ة والمنظمات الدوليّ ة السوريّ حقيقية بيف الجيات التعميميّ  بناء شراكاتٍ  -
لمعضمة الحرماف مف التعميـ بالنسبة لألوالد السورييف الالجئيف  حقيقيٍّ  وذلؾ في سبيؿ إيجاد حؿٍّ 

 في لبناف.
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خذ بعيف وجب تعميمو لمتالمذة السورييف، واألتحديد طبيعة المنياج الذي يتالعمؿ عمى  -
ر ليـ نفسيـ في الحصوؿ عمى تعميـ يوفّ لوطنية السورية ومصمحة التالمذة أاالعتبار المصمحة ا

 ة وثقافية مشتركة وجامعة.معايير قيميّ 

خذ بعيف االعتبار قوانيف أكثر مرونة، تأ الضغط عمى الحكومة المبنانية في سبيؿ سفِّ  -
 التعمـ. ة بحؽِّ ة الخاصّ البروتوكوالت الدوليّ 

د جؿ بمورة مجمس أعمى لمتربية والتعميـ، يوحّ مف أ لمجيود الجدية فبذؿ الناشطوف السوريو  -
 ة، ويتولى مسؤولية تأميف مستمزمات التعميـ لألوالد السورييف الالجئيف.المناىج التربويّ 

لمكوادر العاممة في قطاع التعميـ، لمواجية ظروؼ التعميـ في حاالت  ةتوفير الدورات التدريبيّ  -
 الطوارئ. 


