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  الملّخص التنفيذي
آمال وثقة بالغتان في قدرة التعليم النظامي التحويلية: فهو ال يشّكل قاعدة التقّدم االقتصادي فحسب، بل  استُثِمَرت

هو أيضًا محّفز التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والسالم. وانطلقت 

ت غير الحكومية، مشيرًة إلى هذه الحسنات وسواها، في الوكاالت المتعددة األطراف والحكومات الوطنية والمنّظما

. وقد 2030مسعى غير مسبوق لتضمن إتمام جميع األطفال حول العالم مرحلة التعليم االبتدائي بحلول العام 

بالمئة من األطفال في عمر المرحلة االبتدائية في العالم  91حّقق هذا المجهود نجاًحا ملحوًظا، حيث أّن 

. وهي تبذل جهوداً جبارًة من أجل 1950بالمئة في العام  50يًّا بمؤسسات تعليمية، مقارنًة بنسبة ملتحقون حال

 .2030إليهم بحلول العام  –مليون طفل  63أّي  –بالمئة المتبقية  9ضمان انضمام نسبة الـ

قّدم والسالم. وعلى هذه الخلفّية، حّذرت أصوات منتقدة من خطر اعتبار التعليم النظامي مجرد محّفز للت

فيشير الباحثون إلى أّن التعليم المدرسي النظامي، على العكس، قد يشّرع أيّضا االنقسامات السياسية واإلقصاء 

االجتماعي والقمع الثقافي، أو حتى يغّذيها. وبالتالي يكون خطر قيام التعليم بإبقاء أو تعزيز الظروف االجتماعية 

بشكل خاص في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات حيث يجوز توظيف التعليم في والسياسية السلبية خطرًا ملموسًا 

 المساعي العنيفة تحقيقاً للسلطة و الشرعية و النفوذ.

 عدم اليقين استمرار من جهة، و  النظاميهة نحو تعميم التعليم الجمع بين الكميات الهائلة من الموارد الموجّ إّن 

الباحثين وممارسي مهنة التعليم أمام مجاٍل في  ، يضعسياسي من جهة أخرىال النزاعمع  ذلك كيفية تفاعلإزاء 

 العامة السياساتتحّدده من التدقيق والمعاينة. في حين أن التحصيل العلمي الحالي غالبًا ما  أمس الحاجة لمزيدٍ 

اليومي للتعليم والعنف الواقع  في مقاربة األنظمة التعليمية، تنطلق هذه األطروحة من ًخا وغالبًا ما يكون مترس

لمستويات متعددة من نظًرا لتعّرضه  اختيار لبنان  السياسي الذي تشهده المدارس االبتدائية اللبنانية. وقد تمّ 
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، ما يجعله حالة في الوقت نفسه المراحل االبتدائية  فيمعدالت التحاق مرتفعة لحفاظه على الطويلة و  النزاعات

ساعد وضع وجهات نظر المتعلمين والمربين في صلب و ين بالموضوع. نموذجية ذات أهمية وصلة كبيرت

الماضية فضاًل عن  للنزاعاتفي تسليط الضوء على طريقة ربط التعليم بالتجليات اليومية  ،والتحليل األساليب

ثة عبر كما والديناميكية المتوار  في مجتمعات المدارس المحلّية الديناميكية االقتصادية والسياسية واالقتصادية

لها. تقّرب هذه األطروحة الرؤى من مجاالت األجيال والتي تنتج االنقسامات االجتماعية والخالفات السياسية وتحوّ 

والالجئين،  النزاعاتأنثروبولوجيا األطفال والعلوم التربوية والتاريخ والذاكرة والعدالة االنتقالية فضاًل عن دراسات 

 نشوء  تحول دونوالتي غالبًا ما  المعرفية المختلفة، امات هامة بين المجاالتالجسور بين انقس كما تعمل على مدّ 

 السياسية العنيفة. بالصراعاتسمة متكامل للتعليم في المجتمعات المتّ  فهمٍ 

واثنوجرافية ُصّممت لرصد  استقرائيةعلى أثر منهجية  2013و 2007أتى جمع البيانات بين العامين 

مية رصًدا صعودًيا، واستيعاب صيغ متنّوعة للبيانات، وتسجيل األحداث مع مرور الوقت، العمليات المعقدة والدينا

والبحث عن فهم ثري ومن منظور داخلّي لما يشّكل الحياة االجتماعية والسياسية ويدفعها. ضّمت األساليب مراقبة 

ات ضمن مجموعات تركيز، ووضع المشاركين، والمقابالت شبه المنّظمة، والتمارين اإلسقاطية والتمكينية، ونقاش

الخرائط، فضاًل عن الزيارات إلى المدارس والقرى، إلى جانب دراسة الوثائق. على الرغم من أّن هذه المنهجية 

تتيح فهم عمليات التعليم والتعّلم اليومية فهمًا دقيقًا في مجتمعات محّلية محّددة تشهد نزاعات في لبنان، ال تقّدم 

شاماًل لمنظومة التعليم في لبنان وال صورة ممثلِّة للتعليم في مناطق النزاع عموًما. إاّل أّنها   هذه الدراسة تحليالً 

تحّدد، من خالل األبحاث القائمة على حيثيات، العمليات والعوامل التي تؤثر على شكل ممارسة التعليم المدرسي 

رجات ِحّدة تختلف باختالف البيئة المحددة. النظامي ونتائجه في مناطق النزاع حول العالم، ولو في أشكال ود

فاالنتباه إلى هذه العوامل هو أمر ال غنى عنه للباحثين وواضعي السياسات والعاملين في مجال التعليم لمراجعة 

 وصقل أطرهم العملية ومنهجياتهم وتصميمهم للتدّخالت.

تتألف هذه األطروحة من مقّدمة وسبعة فصول وجزء ختامي. فتضع المقدمُة الخطوط العريضة لخلفية 

الدراسة وأسئلتها التوجيهية، وتعرض ملخًصا لتاريخ لبنان، وتقّدم جزًءا للمنهجيات يشمل مالحظات حول جمع 

ة. أما محاور الفصول التابعة فهي، البيانات وعرضها، ويضع ملّخًصا بالنتائج فيشّكل إطار عمل مفاهيمي للدراس

على التوالي، المنهجيات المرتكزة على الطفل، وخبرات األطفال في النزاعات والتعليم المدرسي، والعمل التدريسي 

في المجتمعات المحّلية المتأثرة بالنزاعات، وذكريات النزاع والعدالة االنتقالية، وتعليم مادة التاريخ، واستجابات 

يم للصراعات السياسية، والمماَرسات التعليمية الرشيدة في االستجابة لألزمة السورية. خضعت الفصول قطاع التعل
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للمراجعة النّدية وُنِشَرت في مجالت أكاديمية أو مجّلدات منّقحة. وأخيرًا، يسّلط الفصل الختامي الضوء على 

 م آفاقًا في األبحاث والخطوات للمستقبل.سياسات ومماَرسات التعليم العالمية بناًء على نتائج البحث ويقدّ 

يدعو الفصل األول إلى منظور معرفي ومنهجي يضع مدركات األطفال وخبراتهم في صلب األساليب 

واألخالقيات والتحليالت. ال تزال النظرة إلى الصغار تصّورهم على أّنهم ضحايا صامتين للعنف والمشقات، وال 

طر متأثرة بالنزاعات. إاّل أّن هذه المقاربة ليست ُمثِمرة وال صادقة. على سيما في الدراسات عن األطفال في أ

العكس، يقّدم الفصل حججًا داِعمة للتعامل مع األطفال على أّنهم مدركين للثقافة والمجتمع ومساهمين فيهما 

 م.بشكل نشط، فيسّلط الضوء على مجاالت اإلبداع واالبتكار والقدرة على التحّمل والتفاوض لديه

وعلى أساس نقطة االنطالق المنهجية هذه، يعرض الفصل الثاني كيفية تعاطي األطفال بين الثامنة 

في المدرسة والمنزل وعلى  –والخامسة عشرة من العمر مع النتائج المالِزمة للنزاعات العنيفة في حياتهم اليومية 

ي الممارسات والتفاعالت اليومية ضمن محيط اإلنترنت وخارجه. وُيظِهر الفصل أّن النزاعات العنيفة متجذرة ف

األطفال االجتماعي والتعليمي والمكاني، وتنعكس فيها. كذلك، تكشف البيانات أّن الصغار، كّلما كبروا، فقدوا 

حماستهم نحو المشاركة المدنية وازداد شعورهم باالستضعاف، حتى أّنهم أحيانًا يغمرهم شعور بالالمباالة تجاه 

يير االجتماعي والسياسي. ويتجّسد ذلك في خطاب تطبيع النزاعات، ما يعكس حتمية العنف في إمكانية التغ

 المستقبل وشرعيته أيضًا.

يقيس الفصل الثالث التوّقعات المستثَمرة في قدرة المعلمين على تأدية دور عناصر التغيير مقارنًة بواقع العمل 

بّين كيف يتحّول النزاع السياسي إلى انعدام األمن في ظروف التدريسي في قاعات الصف المتأثرة بالنزاعات. وي

العمل، وغياب الزمالة والتقدير، والضغوط السياسية من األهل والتالميذ، وقّلة الفرص للوصول إلى تفاهم حول 

ل نزاعات الماضي والحاضر، واالفتقار إلى التطوير المهني قبل مباشرة العمل وخالله. فبرامج اإلصالح والتحوّ 

ستفشل حتًما طالما أّن المعلمين ال يحظون بالتأهيل والتحفيز والتقدير والدعم في مواجهة اإلجهاد والضغط 

وانعدام األمن الذي يؤّثر على مختلف نواحي حياتهم الشخصية والمهنية. وأيًضا، من شأن وصف العمل 

ير سياسي، بدل أن يكون انخراًطا يومًيا في التدريسي، وتأمين الموارد والتجهيزات له، بمثابته مجرد نشاط فّني غ

 واقع الصراع االجتماعي والسياسي، أن يترك المعلمين صفر اليدين في أّي مسعى للتغيير.

يبّين الفصالن الرابع والخامس أّنه ال يمكن فهم التعليم النظامي في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات من دون 

والعدالة االجتماعية. يشرح الفصل الرابع مشهد الذاكرة الذي يتنقل عبره الصغار  العودة إلى مسائل التاريخ والذاكرة

منذ السنوات المبكرة. وهو يسّلط الضوء على إحدى أكثر معضالت لبنان إلحاحًا، وهي التطّرق إلى مصير 
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فقدان الذاكرة األشخاص الذين تعّرضوا لإلخفاء القسري خالل حروبه األهلية في حين أّن الدولة تفّضل تعميم 

والنسيان على تحقيق العدالة والمصالحة. ولكن، بالنسبة إلى الصغار، ال يشّكل فقدان الذاكرة إاّل دعوة للجوء إلى 

مراجع غير رسمية غالبًا ما تكون طائفية وترّوج لتاريخ يقوم على تمجيد القادة والشهداء والمقاتلين الطائفيين، فيما 

 تماعي.تتأّجل مسائل العدالة االج

وأيضًا، يظهر غياب التأريخ برعاية الدولة جليًا في المنهاج الرسمي لمادة التاريخ الذي ينتهي فجأة مع 

. يناقش الفصل الخامس الصمت والمراوغة اللذين يواَجه بهما التالميذ في ما 1943استقالل لبنان في العام 

يعّقده أكثر بعد إحجام المعلمين عن مناقشة أحداث يتعلق بعناصر تحدد تاريخ مجتمعهم وبالتالي حاضره، والذي 

تاريخية جدالية إلى جانب المناهج التربوية المدرسية التي تحول دون تعدد وجهات النظر. على غرار الفصل 

الرابع، يبّين الفصل الخامس أّن طمس النزاعات في قاعة الصف ال يقّدم بدياًل قاباًل للتطبيق عن التفسيرات 

زاعات الماضي والحاضر، بل يشجع التالميذ على البحث عن شرح موثوق في أماكن أخرى، فيقوم الطائفية لن

 بالفعل بتسليم األطفال إلى قصص تناِقض الهويات والمساعي إلى تحقيق العدالة الشاملة.

ر تأثير يعيد الفصل السادس النقاش إلى األدبيات حول الصلة بين التعليم النظامي والنزاعات العنيفة، فُيظهِ 

بين إسرائيل وحزب اهلل على الحياة اليومية لألطفال ومماَرسة التعليم المدرسي. يكشف الفصُل  2006حرب 

المفارقَة بين سعي الجهات التربوية إلى تحصين قاعة الصف ضّد االنقسامات والتوترات اليومية، فيما تعترف في 

يدة لكسر دوامة النزاعات وانعدام االستقرار. يسلط الفصُل الوقت نفسه بأّن المعالجة المباشرة هي الوسيلة الوح

الضوَء كذلك على مرونة األطفال الصغار في تخّطي االنقسامات االجتماعية وبناء الصداقات بغض النظر عن 

الفوارق، كما ودور األهل في إنكار صّحة قصص الوحدة هذه. وعليه، تنكشف دينامية عابرة لألجيال تشمل 

 لخطاب واالنقسام السياسيين.الصغار في ا

يربط الفصل السابع بين األبحاث والمماَرسة من خالل النظر عن قرب في استجابة قطاع التعليم إلى أزمة 

الالجئين السوريين في لبنان. فيشكل ذلك حالة في صميم الموضوع تدعم الحجج المعروضة في الفصول السابقة، 

 بشكل محدود على الواقع اليومي وأولويات التالميذ والمعلمين، وأّن المدارس وُيظِهر أّن هذه االستجابة ال تقوم إالّ 

معّرضة الستنساخ العنف، وأّن التركيز على ِنَسب االلتحاق عوضًا عن نوعية التعليم يكون مفرطًا. يقّدم الفصل 

ين من خالل تلبيته التوجيهات حول كيفية توّصل التعليم الذي يستهدف الالجئين إلى نتائج مفيدة للمتعّلم

رشاد نفسي متواصل إلى المعّلمين،  احتياجات الطالب الفكرية واالجتماعية والعاطفية، وتقديم تدريب مستمر وا 

شراك مقدمي الرعاية، فضاًل عن تطبيق أساليب تعليمية شاملة ومتاحة للجميع. وهو يسّلط الضوء أيضًا على  وا 
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م للمقاربات المماثلة وللحرص على أن ينعكس هذا الدعم في أهمية تنفيذ عملية مناصرة نشطة لكسب الدع

 التشريعات والتنظيمات المناسبة.

عمومًا، تبّين الفصول كيف يتجلى النزاع السياسي العنيف هيكليًا في الذكريات األليمة المكبوتة، وغياب 

الطبيعية وتدميرها، وانعدام الحماية المحاسبة السياسية والعدالة االجتماعية في الحياة اليومية، واستغالل الثروات 

االجتماعية واالقتصادية وآليات الدعم الشاملة. وبالتالي، ال يتّم تخفيف انعدام األمن المواِكب للنزاعات وال تحويله 

داخل البيئة المدرسية. بل، على العكس، يقابله فراغ ُيتَرك فيه الصغار والكبار تحت رحمة القوى الطائفية غير 

اطية التي توقعهم في شرك االتكالية المتواصلة من الناحية المادية وأيضًا من ناحية إنتاج ونشر فهم موثوق الديمقر 

وفعلي للمجتمع المعاصر. وهذا هو بالتحديد ما عّبر المتحاورون معي عن خوفهم منه واحتقارهم له وأشاروا إليه 

 م المحاسبة والتحّول اإليجابي.على أّنه المحّرك المأساوي خلف دوامات النزاع وانتشار عد

يقيس الجزء الختامي من األطروحة منطق برامج التعليم العالمية والتطلعات مقارنًة بنتائج األطروحة. فيسلط 

الضوء على نشوء خطاب موّحد عن تقديم التعليم في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، خطاب ينشر حلول تعليمية 

سياسية منها إحالل الديمقراطية والسالم واالستدامة. إاّل أّن الخاتمة تقترح أّن فّنية كوسيلة للنهوض بقضايا 

نكار لقدرة التعليم النظامي السياسية، ُينِتج سياسات  االعتماد على التدابير الفّنية، وما يرافق ذلك من إغفال وا 

ام االستقرار. وبالتالي، سيصعب وأطرًا عملية تعجز عن معالجة العوامل المحركة األساسية لعدم المساواة وانعد

على برامج التعليم العالمية أن تحقق طموحاتها السياسية التحويلية، حتى مع الموارد الهائلة التي يتم تخصيصها 

حاليًا من أجل تحقيق التعليم االبتدائي الشامل. على العكس، تقترح هذه األطروحة أّن البيئة المدرسية المنزوع 

ث ال يتم التطرق إلى السياسية والنزاعات والتاريخ والعدالة، هي معرضة لخطر المساهمة طابعها السياسي، حي

 باإلبقاء على الظلم والعنف.

تسّطر هذه األطروحة ضرورة ترسيخ األبحاث والسياسيات والمماَرسات التعليمية في واقع العنف السياسي 

لمربون في المجتمعات التي تعيش نزاعات. ما يقتضي الذي نعيشه وفي التعليم المدرسي كما يختبره المتعلمون وا

ضمنًا، أواًل، نقلة منهجية نحو رأب الفجوة في المجاالت المعرفية والدمج بين منظورات التالميذ والمعلمين. وثانيًا، 

ت يتطّلب األمر تحديد مكانة التعليم المدرسي النظامي ضمن المجال األوسع نطاقًا المتمّثل في إنتاج العالقا

االجتماعية والوالءات السياسية وذكريات النزاع عبر األجيال. وثالثًا، يحثّنا هذا على التشكيك في أطر التعليم 

العملية التي تستوعب السلطة التربوية المرتكزة على الدولة، ال سيما في سياقات يكون فيها تعريف سلطة الدولة 

والسياسي للتعددية والعنف والتهجير والظلم. وبشكل عام، ثمة  بتعريفها التقليدي ال ينسجم مع الواقع االجتماعي
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من ناحية المؤسسات،  –حاجة ملحة إلى االعتراف بطبيعة التعليم المدرسي النظامي السياسية وحشدها وتوجيهها 

جيال الفتية وذلك بهدف حّث التحّوالت التي تتيح لأل –وأهداف المناهج، والمادة التعليمية، والتربية، وبيئات التعّلم 

 أن تبني مجتمعات ديمقراطية ومستدامة وعادلة، وأن تتمتع بها.
 


