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المقدمة
ال يزال لبنان بلًدا غير معروف نسبياً لدى البولنديين، ولكن بفضل شعبية القديس شربل يزداد عدد زواره. 
في الوقت الحاضر، من السهل السفر إلى لبنان برحلة مباشرة من وارسو إلى بيروت، والتي تستغرق ثالث 
ساعات ونصف الساعة. يمكن للبولنديين السفر إلى لبنان بجواز سفر ساري المفعول بدون تأشيرة أو تسجيل 

عبر اإلنترنت.1
والمواقف  والمعرفة  لبنان  في  التعليمي  النظام  على  للتعرف  حاجة  هناك  أن  إذ  الرئيسية،  البحث  مشكلة 
والوعي لدى اللبنانيين حول اإلعاقة في المجتمع، هي انخفاض مستوى المعرفة حول هذا الموضوع، وخاصة 
في األدب البولندي. استخدام الصور النمطية الذهنية المرتبطة بالنفط فيما يتعلق بدول الشرق األوسط، الذي 
هذه  في  للمجتمع  العالي  التعليم  بأنه سيكون سبب  االنطباع  يخلق  ودبي،  الكويت  مثل  الدول  اقتصاد  يحرك 

البلدان.
لكنه لبنان الذي ال يملك أي نفط أو موارد طبيعية أخرى يمكن أن تؤمن له دخالً ثابتًا، والذي يضم أفضل 
مجتمع تعليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ما يقارب نصف سكانه لديهم تحصيل عالي في التعليم ويعمل 
العلماء والخبراء والمثقفون اللبنانيون في جميع أنحاء العالم.2 لبنان هو األكثر تسامًحا وانفتاًحا في العالم بين 

جميع الدول العربية.3
يهدف البحث المقدم في هذه األطروحة إلى عرض النظام التعليمي في لبنان والمعرفة ومواقف المجتمع 
تجاه اإلعاقة في سياق وجود نقص مثل هذه األدبيات في سوق النشر البولندي. يهدف هذا العمل إلى سد هذه 
الفجوة وعلى األقل تحديد موجز للموضوع. كما يعرض بإيجاز خصائص وتاريخ النظام التعليمي في هذا البلد. 
تم الحصول على المواد البحثية مباشرةً من األدب، البحوث الميدانية، المقابالت أو اإلنترنت وهي مقدمة 
في الفصلين ١ و3. تطلب التعرف على معرفة اللبنانيين حول التربية الخاصة ومواقفهم تجاه األشخاص ذوي 
اإلعاقة البحث الميداني. تم توزيع االستبيان الذي أعده مؤلف هذه األطروحة، والمكون من ١٦ سؤاالً باللغتين 
العربية واإلنجليزية، على لبنانيين بالغين بشكل عشوائي. تم شرح مفاهيم واستراتيجيات البحث المعتمدة في 

البحث في الفصل الثاني.

1نظام1التعليم1اللبناني1وتطوره	.1

1الجمهورية1اللبنانية1-1أمة1في1خطر	1.	1

عنوان هذا القسم الفرعي هو أيًضا العنوان والعنوان الفرعي لكتاب ديفيد غوردون جمهورية لبنان.4 إنه أحد 
المصادر القليلة المتاحة باللغة اإلنجليزية التي ساعدت في إعداد هذا العمل، ومعالجة الوضع المعقد في لبنان. 
ويعرض الكتاب تاريخ البالد منذ لحظة االستقالل عن فرنسا عام ١٩٤3 وحتى عام نشرها عام ١٩٨3، على 

سبيل المثال خالل الحرب األهلية ١٩٧٥-١٩٩٠. كما أنه يخصص مساحة لقضية التعليم في لبنان.
فيما يتعلق بأدب اللغة اإلنجليزية الذي يتعامل بشكل نموذجي مع التعليم في لبنان ، هناك كتاب واحد فقط 

لليديا حداد طنوس بعنوان:

1 Frymark, S., Kaszubskie ślady w Libanie (آثار قشوبية في لبنان), [في:]„Pomerania”, kwiecień 2019, p. 22-24.
2 https://polskiecedry.blogspot.com/p/republika-libanska.html, [2019.11.25 :لوخدلا].
[2020.01.17 :الدخول] Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon :المصطلح 3
4 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press ● Boulder, Colorado, 

Croom Helm ● London and Canberra 1983.
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The Administration of Public Elementary Education in Lebanon يمكن العثور عليه في 
أصبح  لقد  عام ١٩٦٤.5  الجامعة  نفس  في  نشرت  ماجستير  أطروحة  بيروت. وهي  في  األمريكية  الجامعة 

مصدًرا قيًما للمعلومات حول تطوير التعليم في لبنان في القرن العشرين.
بالنسبة لنقص األدبيات حول موضوع هذا العمل، باللغتين اإلنجليزية والعربية، تم اإلستماع إلى كل من 
موظفي المكتبة في الجامعة األمريكية في بيروت وعائلة الشخص الوحيد على الكرسي المتحرك الذي قابله 

المؤلف.6

1التعليم1في1لبنان1حتى1عام٩٦٤1		1. 1

للبنان تراثاً تعليميًا قديًما جًدا يعود إلى العصور الفينيقية، ويمتد عبر العصور الرومانية، اليونانية، العربية، 
العثمانية وحتى االستعمار الفرنسي واالستقالل7 في عام ١٩٤3. من الالفت أن المدارس الخاصة تأسست في 
لبنان قبل المدارس الرسمية، لذلك كان لألولى مساهمة كبيرة في بناء إدارة األخيرة. المدارس الخاصة هي 
تلك التي يتم تمويلها وإدارتها من قبل أفراد أو مجموعات من األفراد، أو جمعيات دينية أو علمانية، أجنبية أو 

محلية. المدارس الرسمية هي تلك التي تمولها اإلدارة الحكومية.8

1المدارس1الخاصة 	.1 .1	
تقسم المدارس الخاصة إلى أربع مجموعات رئيسية: الفرنسية، األمريكية، البريطانية والمحلية.9 تم إنشاء 
معظم المدارس من قبل االستعمار الفرنسي. ومع نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، جاء 
المبشرون الفرنسيون مثل الفرنسيسكان، الكبوشيين واليسوعيين إلى سوريا ولبنان لتأسيس مؤسسات تعليمية.

بيروت  الفرنسية في  القديس يوسف  تأسست جامعة  واللبنانيين.  الفرنسيين  المدارس من  كان موظفو هذه 
عام 10.١٨٧٥ في ظل النظام العثماني، كانت المدارس الفرنسية تدار مباشرة من باريس من قبل مواطنين 
فرنسيين في لبنان، ولم يكن للسلطات المحلية في بيروت أي تأثير على عمل المدارس الفرنسية. بدأ المبشرون 
األمريكيون العمل في هذا الجزء من العالم عام ١٨٢٢. كان دانيال بليس وإيلي سميث من أوائل النشطاء. 
افتتحت أول مدرسة أمريكية للبنين عام ١٨٢٥ وللبنات عام ١٨3٠. سميت هذه المدرسة فيما بعد بالمدرسة 
األمريكية للبنات في بيروت.11 في عام ١٨٦٦ تأسست الجامعة األمريكية في بيروت. خالل النظام العثماني، 
كانت المدارس الفرنسية، األمريكية والبريطانية تدار مباشرة من هذه البلدان. خالل فترة االستعمار الفرنسي 
من  اللبنانيين  لدى  شعبية  أقل  كانوا  العمل.  في  مشاكل  والبريطانية  األمريكية  المدارس  واجهت  لبنان،  في 
المدارس الفرنسية.12 بعد الحرب العالمية الثانية، تغير الوضع وأصبحت المدارس األمريكية والبريطانية أكثر 

شعبية. 13

5 Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary Education in Lebanon, American 
University Beirut 1964.

.مقابلة الباحث مع عائلته )أم وثالثة أبناء( في مطار بيروت بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠ 6
7 Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary Education in Lebanon, American 

University Beirut 1964, p. 5.
8 Ibid. p. 6.
9 Ibid.
10 Ibid. p. 7.
11 Ibid. p. 8.
12 Ibid. p. 9.
13 Ibid. p. 10.

تأسست أول مدرسة لبنانية خاصة عام ١٧٨٩ في عين ورقة بمبادرة من البطريرك الماروني. الحقا، تم 
تأسيس العديد من المدارس األخرى على مفهوم ديني مماثل. 14

1المدارس1الرسمية 	.1 .1 
يصعب التحقيق في تاريخ المدارس الرسمية في لبنان بسبب نقص مصادر المعلومات. ولكن يمكن تقسيمها 

إلى ثالث فترات: العثمانية، الفرنسية واالستقالل. 15
حتى نهاية القرن التاسع عشر، لم يكن للنظام العثماني المتمركز في اسطنبول سياسة تعليمية متماسكة. كان 

يتم التعامل مع المدارس اإلسالمية بشكل عام كمؤسسات حكومية.
يمكن تقسيم التعليم في ذلك الوقت إلى ثالث فئات: المسلمون اللبنانيون، العلمانيون غير المسلمين، المدارس 
مدارس  عادة  وأمريكية،  فرنسية  أساسي  بشكل  تكون  وهي  األجنبية،  المدارس  مع  اإلسالمية  غير  الدينية 

تبشيرية.16
النماذج  أساس  على  إنشاؤها  تم  التي  التعليمية،  القوانين  أولى  التركية  الحكومة  نشرت   ،١٨٦٩ عام  في 
المدارس  موظفي  معظم  كان  وعامة.  خاصة  مدارس  إلى  واضح  بشكل  المدارس  القانون  قسم  األوروبية. 
العامة آنذاك من خريجي مدارس اسطنبول. اختلف التعليم في المدارس الحكومية بتدني جودة التدريس مقارنة 

بالمدارس الخاصة.17
بعد الحرب العالمية األولى، شكل االنتداب الفرنسي في لبنان المدارس على غرار التجربة الفرنسية.18

1عدد1المدارس:1حكومية،1لبنانية1وأجنبية1في1عامي٤1 ٩	1و1 ٩٤	 	.1 .1 
يبين الجدول أدناه تطور المدارس في لبنان، حيث يظهر عددها عام ٤ ٩	 ثم عام  ٩٤	. وتجدر اإلشارة 

إلى أن المدارس الرسمية في ذلك الوقت كانت في المرحلة االبتدائية فقط. 19

جدول1رقم1	.1عدد1المدارس:1حكومية،1لبنانية1وأجنبية1في1عامي٤1 ٩	1و1 ٩٤	 	.1 .٤1

اإلجمالي
المدارس األجنبية 

الخاّصة
المدارس اللبنانية 

الخاّصة
المدارس الحكومية السنة

العدد العدد  العدد  العدد 

٩٧٧ ٩٨ ٧٦٢ ١١٧ ١٩٢٤

١٥٧٩ 3٢٦ ٩٨٦ ٢٦٧ ١٩٤٢

المصدر: أعد بناء على جدول من: حداد طنوس ، لبناني. ، إدارة التعليم االبتدائي العام في لبنان ، الجامعة األمريكية 
بيروت ١٩٦٤ ص ١٥

14 Ibid.
15 Ibid. p. 12.
16 Ibid. p. 12 – 13.
17 Ibid. p. 14.
18 Ibid.
19 Ibid. p. 15 – 16.



٧٦

أيًضا  كانت  الخاصة  للمدارس  بالنسبة  المدارس.  في عدد  كبيرة  بزيادة   	- ٩٤	٤ ٩ السنوات  تميزت 
جامعة. أُنشئت أول مؤسسة حكومية للتعليم العالي عام ١٩٤٩.20

مناهج  على  تغييرات  طرأت  والتعليم،  التربية  وزارة  وإنشاء   ،١٩٤3 عام  استقالله  لبنان  نال  أن  وبعد 
المدارس الرسمية. ونتيجة لالفتراضات الرئيسية، تم إجراء التعديالت التالية:

أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في المدارس الحكومية.. ١
كانت الفرنسية هي اللغة األجنبية المطلوبة من قبل الحكومة لالمتحانات. بعد عام ١٩٤٩، أصبح من . ٢

اإلمكان االختيار بين الفرنسية واإلنجليزية.
تم التركيز بشكل أكبر في المدارس الحكومية والخاصة على تدريس اللغة العربية، التاريخ اللبناني، . 3

الجغرافيا والعلوم االجتماعية.٢١
في عام ١٩٤3، كان عدد المدارس االبتدائية الحكومية 3٠٤ مدرسة، بينما كان عددها في عام ١٩٦٢ بالفعل 

١٠٦١ مدرسة. 22 وهذا يمثل زيادة بنحو ٤٠ مدرسة في السنة.

1التعليم1في1لبنان1حتى1عام1 ٩٨		1. 1
يمكن رؤية العديد من المشاكل المتأصلة في المجتمع اللبناني من خالل الطرق الالحقة في نظام التعليم.23 
أشار حليم بركات في كتابه »لبنان في الفتنة« (١٩٧٧( إلى أنه عشية الحرب األهلية اللبنانية )١٩٧٥(، كان 
معظم طالب الجامعات المسيحيين معاديين للفلسطينيين. من ناحية أخرى، كان معظم الطالب المسلمين مؤيدين 

للفلسطينيين..24
التحق ٤٠٪ من الطالب  المدارس الخاصة. في عام ١٩٦٤،  العامة أدنى مستوى من  المدارس  اعتبرت 
بالمدارس االبتدائية والثانوية العامة. بحلول العام ١٩٧٠، كانت ٨٤٪ من المدارس االبتدائية مدارس غير 
حكومية. تقريبا جميع أعضاء هيئة التدريس في المدارس العامة لم يكن لديهم كفاءة تعليمية. وفي عام ١٩٦٠، 
وظفت الجامعة اللبنانية سبعة محاضرين متفرغين فقط. استمرت المؤسسات المسيحية في دعم التعليم الخاص 
ودافعت عن نفسها ضد قيود التعليم العام. ضمنت المادة ١٠ من الدستور حرية التعليم واإلشراف على المناهج 

الدراسية، لكن هذا لم يكن فعّااًل ولم يتغير حتى عام ١٩٧٥.25
اللبنانيين. من ناحية أخرى،  اللغة العربية عند  اللغة الفرنسية توازي  اللبناني، كانت وقتها  للتعليم  بالنسبة 
تعتبر اللغة اإلنجليزية لغة تجارة.26 هذه مشاكل نموذجية للدول التي تبحث عن هويتها الخاصة بعد فترة طويلة 

من الحكم األجنبي.

20 Ibid. p. 16.
21 Ibid. p. 17.
22 Ibid. p. 18.
23 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press ● Boulder, Colorado, 

Croom Helm ● London and Canberra 1983, p. 49.
24 Ibid. 
25 Ibid. p. 49 – 50.
26 Ibid. p. 51.

الجدول1رقم :1المدارس1والطالب1في1لبنان1عام٩٧٨1	. 	.1 .1	
عدد المعلمينعدد الطالبعدد المدارس

المدارس االحكومية

٧٤٠٢٠٢,٩١3المستوى األول األساسي

١٧,٠٧٧
الثانوية األساسية

٥٤٩٧٧,١٦١

٦٥١٨,٢٤٠المتوسط

المدارس الخاصة

حضانات األطفال والمدارس االبتدائية 
المستوى األول

٧٤٢
3٦٦,٩٨٧١٦,١٦٨

3٩٠المدارس االبتدائية العليا والثانوية االبتدائية

الجامعات

٤,٦٠٠٥٠٠الجامعة األميركية في بيروت )إنجليزية(

٢٧,٠٠٠١٨٠جامعة بيروت العربية )عربية(

١٤,٨٢٦٧33الجامعة اللبنانية )عربية(

٥,٦٦3٤٧٩جامعة القديس يوسف )فرنسية(

٥١٠٢3٠جامعة الكسليك )عربية(

المصدر: ُمعد بناًء على جدول من: جوردون ، د. ، الجمهورية اللبنانية ، )األمة في خطر( ، مطبعة وستفيو ● بولدر ، 
كولورادو ، كروم هيلم ● لندن وكانبرا ١٩٨3 ، ص. ٥٢.

1التعليم1في1إطار1اندالع1الحرب1األهلية1في1لبنان ٩٧٥	-٩٩٠	  	.1 .1 
عامل آخر مهم للمجتمع اللبناني كان ما يسمى »االنفجار التعليمي« بعد االستقالل. عندما بدأ عدد الخريجين 
يزداد، كانوا يتوقعون تحسن وضعهم المادي واالجتماعي. إن الوضع الخطير في بلد ال يستطيع فيه االقتصاد 
العديد من االحتجاجات في  التطرف. تسبب هذا في  إلى  أو أي عمل على اإلطالق يؤدي  توفير عمل جيد 
الحرم الجامعي وفي الشارع اللبناني، خاصة في السبعينيات. كانت الجامعة اللبنانية هي األكثر إشكالية بالنسبة 
للحكومة، حيث حدث إضراب طالبي لمدة ٤٠ يوًما في عام ١٩٧٠ ومسيرة إلى مجلس النواب اللبناني في عام 
١٩٧3. كانت هناك مطالبات بتخفيض الرسوم أو زيادة المساعدات المالية للطالب أو التخلي عن خطط لزيادة 



٩٨

المتطلبات األكاديمية للحصول على دبلوم. مطالب أحد األطراف لم تكن تتماشى عادةً مع مطالب األطراف 
األخرى. 27 

كان الندالع الحرب األهلية عدة أسباب، ولم يسبقها احتجاجات طالبية فحسب، بل وأيضاً قضايا خالف 
مع دول جوار لبنان؛ منها مسيرات للقوات األجنبية على األراضي اللبنانية، تفجيرات، اعتداءات على أهداف 
استراتيجية مثل المصانع أو المطارات، وكذلك اشتباكات بين الخصوم الداخليين. الحدث الدراماتيكي الذي 
أشعل فتيل الحرب األهلية كان تفجير حافلة مليئة بالفلسطينيين في ١3 نيسان ١٩٧٥. قتل فيه ٢٧ شخًصا، 

مما أدى إلى انفجار من الكراهية.28
أدى مسار الحرب إلى انهيار اقتصادي بالبالد. خالل الحرب، كانت التحالفات تتغير باستمرار وتفرق بين 

أطراف المتاريس والمناطق التي كانت تهدد بفقدان حياتهم. تحولت العاصمة بيروت الى خراب. 29

القتال أثناء الحرب  الصورة األولى : »البيضة« )سينما متروبول( هو أثر خراب في وسط بيروت ، من مخلفات 
األهلية. الصورة: ستانيسواف فريمارك ٢٠١٩.

27 Ibid. p. 52-53.
28 Ibid. s. 104-106.
 :الدخول] Wojna domowa w Libanie https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Libanie :المصطلح 29
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1التعليم1في1لبنان٩٩٠1	-٠ ٠ 	1.1٤

ومحافظة  النبطية  البقاع،  الشمال،  محافظة  لبنان،  جبل  بيروت،  محافظات:  ست  إلى  حاليًّا  لبنان  ينقسم 
الجنوب. الفترة ١٩٩٠-٢٠٢٠ هي فترة إعادة إعمار ليس فقط للدولة المدمرة، ولكن أيًضا لمركز بيروت 
المدمر، حيث ال يزال بإمكانك حتى يومنا هذا رؤية المباني التي دمرتها االنفجارات. توضح الخريطة أدناه 
نسبة أنواع معينة من المدارس في نظام التعليم اللبناني وفقًا إلدارة اإلحصاء المركزية للعام الدراسي ٢٠٠٧-

30 .٢٠٠٨

الصورة الثانية حصة المدارس الفردية في نظام التعليم اللبناني ٢٠٠٧-٢٠٠٨ .المصدر: ُمعد على أساس:
 http://www.cas.gov.lb/index.php/thematic-maps-en#education-maps [2020.03.22 :المدخل].

 .[2020.03.22 :الدخول] http://www.cas.gov.lb/index.php/thematic-maps-en#education-maps :مصدر إحصائي 30
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كما تظهر الخريطة، فإن حصة القطاع العام صغيرة نسبيًا وال توجد أغلبية له في أي من المحافظات.
وفقًا لبحث ميداني، فإن جميع مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة في لبنان هي خاصة. من بين المواقع القليلة 
التي تمت زيارتها خالل البحث الميداني في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ معهد األب أندويغ للصم.31 تأسس هذا 
المعهد في وقت مبكر من عام ١٩٥٧ بمبادرة من الدكتور أندي أندويغ، المبشر الذي وصل إلى لبنان قبل ذلك 

بعام وتواصل مع الصم، وأنشأ ناٍد للقائهم في البداية.32

ملخص1الفصل
للبنان تاريخ طويل في التدريس يعود إلى العصور الفينيقية. المشاكل الرئيسية للتعليم في لبنان هي التاريخ 
المضطرب، حيث إحتالل تلو اآلخر أدخل نظاًما، لغة، عادات مختلفة أو روجت لدينًا مختلفًا. يساهم الوضع 
تعميق  في  الالجئين،  وتدفق  المجاورة  البلدان  في  العسكرية  الصراعات  كذلك  لبنان،  في  المستمر  المتوتر 
الخالفات والكراهية. إن التنوع العرقي، الديني، القومي وكذلك التنوع الفكري بين هذه المجموعات ، ال يشجع 
على تطوير نظام تعليمي موحد يمكن للجميع الوصول إليه بنفس الدرجة التي ال يتعارض فيها مع معتقدات 

المجموعات األخرى. 33

1منهج1البحث1العلمي .1
منهجية البحث هي علم النشاط العلمي واألساليب التي تغطي طرق إعداد وإجراء البحوث العلمية وتطوير 
الكتابة  في  التدريس  إنجازات علم أصول  ترسيخ  العلمية، وكذلك  النظم  بناء  إليها،  التوصل  تم  التي  النتائج 
والكالم. من حيث نطاق االستخدام، هناك منهجية عامة تتعامل مع المشكالت العامة للطرق واألنظمة العلمية، 

ومنهجية مفصلة للبحث في طرق وأنظمة العلوم المختارة، على سبيل المثال: التربوية.34
إليها وكذلك المطبقة في علم  المبادئ إضافة إلى أساليب سلوك البحث المشار  منهجية البحث تسمى علم 
التطبيقية  البحث  مبادئ  بعرض  يسمح  مما  ووصفية،  معيارية  بطريقة  المنهجية  تمارس  التدريس.  أصول 
الوقت يفترض تطبيقًا أكثر كفاءة في علوم الموضوعات  والمفترضة. يتم فيه تقديم بحث محدد، وفي نفس 

التربوية.

1موضوع1البحث1والغرض1منه 1.	1

يحدد موضوع البحث نوع البحث الذي سنقوم به. موضوع البحث هو مهمة يتعين القيام بها. البحث العلمي 
هو مجموعة متنوعة من األنشطة التي تفيدنا في القراءة بطريقة دقيقة وشاملة وموثوقة للبحث في واقع مختار. 
يعمل البحث على تحقيق الهدف المختار. وفقًا لتاديوس بيلش، فإن الهدف من البحث هو التعرف على القضية 
التي تهمنا. الهدف من البحث هو اإلجابة على السؤال: ألي غرض نقوم بالبحث؟ وماذا نريد تحقيقه من خالل 

هذا البحث؟35 
نميز أنفسنا بموضوع البحث والغرض منه:

31 http://www.faid-lb.org/ [2020.03.22 :الدخول]. 
32 Ibid.
33 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press ● Boulder, Colorado, 

Croom Helm ● London and Canberra 1983, p. 49-55
34 Rubacha, K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, p.5.
35 Pilch, T., Bauman, T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, p. 48,49.

الدراسة لجميع . ١ البحث باعتباره موضوع  نتائج  البحث الكمي - يجعل من الممكن حساب متوسط   .١
استطالعات  )عادة  موحدة  أدوات  استخدام  يمكننا  بذلك،  القيام  عند  االستطالع.  شملهم  الذين  السكان 
األساليب  باستخدام  النتائج  تحليل  يتم  كبيرة.  تمثيلية  عينات  على  عادة  تجرى  المقابلة(  استبيانات  أو 
البحث  التي تم تحليلها مقاييس محددة. يسمح  البحث إلى إعطاء الحقائق  اإلحصائية. يجب أن يهدف 
الكمي بشكل عام باإلجابة على األسئلة: ماذا؟ من؟ كم؟ يتم استخدامها دائًما عندما يكون الهدف الرئيسي 

للمشروع هو الحصول على معلومات حول تواتر الظاهرة المدروسة وحجمها.
٢. البحث النوعي - يسمح ما يسمى بالبحث المجاني بشرح دوافع واتجاهات وتفضيالت األشخاص . ٢

الذين تم فحصهم. الغرض الرئيسي من البحث النوعي هو تحليل آراء وسلوك ومواقف األشخاص الذين 
شملهم االستطالع بشكل أفضل.

بشكل عام، يسمح لنا باإلجابة على مثل هذه األسئلة: لماذا؟ كيف؟ لم يعد البحث النوعي خاضعًا لمتطلبات 
التمثيل هذه، لذلك يمكن إجراؤه على عينات بحثية صغيرة محدودة الوقت. أدوات البحث المستخدمة في البحث 
الشاملة  الردود  إلى  باإلضافة  كبيرة،  بأحجام  بتسجيل،  تسمح  أن  يجب  موحد، حيث  لها شكل  ليس  النوعي 

والعفوية لألشخاص الذين شملهم االستطالع. ال ينبغي تعميم نتائج هذه الدراسات على الخاضعين للدراسة.36
مع األخذ في االعتبار موضوع الدراسة والغرض منها، نقسم إلى:

دراسات وصفية مع دراسات توضيحية. قد تكون الدراسات التفسيرية، بسبب األساليب والتقنيات التطبيقية، 
مرادفة للدراسات النوعية.

موضوع الدراسة هو معرفة اللبنانيين وموقفهم من مشكلة اإلعاقة.
ال يوجد للموضوع أي منشور في األدب البولندي يمكن العثور عليه أثناء العمل على هذا الكتاب والبحث 
عن مصادر المواد. لذلك، كان أحد األهداف الثانوية معالجة هذا النقص في األدب البولندي. تبين خالل البحث 
وجود نقص مماثل في األدب اللبناني أيًضا. عندها، كان الهدف من البحث هو تحديد حالة معرفة اللبنانيين 

وموقفهم من قضية اإلعاقة.
كان البحث استكشافيًا بطبيعته، ولهذا السبب لم يتم تقديم أي فرضيات بحثية في هذه الورقة. وكان البحث 
نفسه يهدف إلى عرض حالة المعرفة، األحكام، المواقف العامة والمواقف الخاصة للبنانيين تجاه قضايا التعليم 

الخاص واإلعاقة.

1مشاكل1البحث 1. 1

تعد معرفة الباحث بمشكالت البحث المتطلب األول لجميع األنشطة العلمية التي تحدد نطاق وهدف المشاريع 
البحثية. هناك ثالثة مصادر أساسية لمسائل البحث في منهجية البحث؛ هي: معرفة الجوانب العلمية والمنهجية، 

التفضيالت الشخصية للباحث واالحتياجات االجتماعية.
المشكلة الرئيسية لهذا العمل تطرح على الشكل التالي: ما هو مدى معرفة اللبنانيين باإلعاقة ومواقفهم منها؟

من المشكلة الرئيسية يتم سرد مشاكل محددة:
كيف يبدو التعليم الخاص في لبنان؟

كيف تبلور نظام التعليم في لبنان في الحاضر والماضي؟
ما هي الخلفية التاريخية للتعليم في لبنان؟

ما هو موقف اللبنانيين من مشكلة ذوي االحتياجات الخاصة وماذا يعرفون عنهم؟
هل يتلقى ذوو االحتياجات الخاصة المساعدة وكيف تبدو هذه المساعدة؟

36 Ibid, p. 68-70.
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1الطرق1واألساليب1وأدوات1البحث 1. 1

يستخدم مصطلح أسلوب لإلشارة إلى األنشطة والتدابير المطبقة بطريقة متكررة لتحقيق الغرض المقصود. 
في حالة األساليب العلمية، فإن الهدف من هذه األنشطة هو الحصول على حكم حقيقي حول الظاهرة المدروسة. 
وفقًا لـ و. زكذينسكي، تتمثل المهمة في تحديد طريقة البحث العلمي - أي طريقة اإلدراك العلمي. في البحث 
العلمي، ال نستخدم أي طرق عشوائية أو عرضية، ولكن يتم اختيارها وتخطيطها عن عمد. لذلك، أثناء البحث 

العلمي، يجب اتخاذ خيار واعٍ فيما يتعلق بالغرض من البحث ومحتوى البحث والموارد المتاحة.37
تقسم طرق البحث البيداغوجي إلى ما يلي:

 الكمي:١. 
- دراسة تربوية؛

- أسلوب دراسة الحالة الفردية؛
- طريقة المسح التشخيصي؛

- التجربة التربوية؛
 النوعي:٢. 

- المالحظة؛
- طريقة السيرة الذاتية؛

- مقابلة معّمقة؛
- التحليل النوعي للنص.

استخدمت في بحثي طريقة المسح التشخيصي.
يُطلق على مصطلح التقنية إمكانية هادفة وعقالنية قائمة على النظرية ألداء العمل البحثي. أسلوب البحث 
هو نشاط عملي، تنظمه توجيهات تم تطويرها من خالل الخبرة، والتي تتيح الحصول على معلومات يمكن 

التحقق منها على النحو األمثل.

تقنيات البحث التربوي:
- فحص الوثائق

- تبادل معلومات
- المالحظة

- تحليل محتوى
- الدراسة االستقصائية

لذلك اخترت الدراسة االستقصائية والمراقبة وتقنية المقابلة.
أدوات البحث الرئيسية:

- نموذج اإلستطالع
- مقاييس

- أدوات القياس االجتماعي
- استبيان المقابلة
- أدوات تحري

37 Zaczyński, W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995, p.63.

أداة البحث هي أي غاية تستخدم لتنفيذ أسلوب البحث الذي اخترناه. يمكن أن يكون دكتافونًا، استبيانًا أو 
حتى قلم رصاص.

لهذا السبب، فإن األسلوب األول الذي كان ينبغي استخدامه في لبنان قبل وأثناء البحث هو المالحظة، المسح 
واستخالص النتائج المناسبة من المعلومات الواردة.

خالل اللقاءات مع اللبنانيين، يمكن إجراء المقابالت دون أن يالحظها أحد، مما يسلط الضوء بشكل أكثر 
وضوًحا على مشاكل البحث التي هي موضوع هذا العمل.

كانت سجالت االستبيان والمالحظة أداة البحث الرئيسية التي تم الحصول من خاللها على معظم المعلومات.
أثناء التحضير للمسح، يمكن معادلة المراحل التالية:

صياغة األسئلة، طرح المشكلة، االختبار التجريبي، ترتيب التعليمات، إعداد النسخة النهائية للمسح. تحدد 
المعلومات التي نريد الحصول عليها أثناء االستطالع المشكلة الرئيسية التي نخطط لحلها. سنجد في الدليل 
معلومات حول الهدف الرئيسي للبحث، من يقوم بإجراء البحث، إلى أي مدى يتم ضمان إخفاء الهوية، وكيفية 

اإلجابة على األسئلة الفردية. ترتيب األسئلة هو مرحلة مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بطرح المشكلة.

1تنظيم1البحث1الميداني  .1 .1	
خالل العمل الميداني في لبنان، الذي استمر من ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٩ إلى ٤ شباط ٢٠١٩ ومرة   أخرى، 
من ٢٧ كانون األول ٢٠١٩ إلى ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠، تم جمع ٢٨ استبيانا كامالً. ُطبع منهم ١٥ نسخة باللغة 
العربية و١3 نسخة باللغة اإلنجليزية. تمت اإلجابة على ١٦ استبيان باللغة اإلنجليزية، ١١ باللغة العربية ، 
وواحدة باللغتين العربية واإلنجليزية معاً. ثالثة استبيانات مطبوعة باللغة العربية تم استكمالها باللغة اإلنجليزية 
باإلضافة إلى استبيان واحد مختلط باللغتين العربية واإلنجليزية. ال يوجد أي استبيان مطبوع باللغة اإلنجليزية 

تم استكماله باللغة العربية.
تم إجراء البحث في الوقت الوحيد الهادئ نسبيًا بين الفترات المضطربة في لبنان. كانت األحداث السابقة 
هي االحتجاجات التي بدأت في ١٧تشرين األول ٢٠١٩، تلتها االحتجاجات بعد العام الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
عندما شهدت بيروت عطلة نهاية أسبوع مضطربة أخرى في كانون الثاني.38 كانت الضربة التالية للبالد هي 
إعالن اإلفالس من قبل الحكومة ،39 تالها على الفور وباء فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، مما تسبب في 
COVID-19 ، مؤّديًا إلى إغالق المدارس والحجر الصحي في المنازل. كان تفجيرا الرابع من آب ٢٠٢٠ 

في بيروت حدثًا آخرا خطيًرا للغاية وله عواقب بعيدة المدى على اللبنانيين والبالد.40 
تم إعداد االستبيان باللغة البولندية ثم ترجمت إلى اللغتين اإلنجليزية والعربية. 

تطلبت استراتيجية البحث إهتمام خاص بلبنان كمنطقة محددة إلجراء مثل هذه الدراسات. إن تعقيد اإلستبيان 
تطلب التواصل المباشر مع األشخاص الذين اضطروا إلى قضاء وقت معين في إكماله. يتنوع المجتمع اللبناني 
دينياً وعرقياً ،41 ويضمن حفظ السالم الجيش والشرطة المسلحة في كل مكان في الشوارع. إن إجراء البحوث 
على األرض بين الناس، عاجالً أم آجالً، من شأنه أن يجذب اهتمام األجهزة األمنية ويمكن أن يؤدي إلى منع 
العودة إلى لبنان. أيًضا، فإن غالبية األشخاص الذين تمت مقابلتهم عن قصد لن يكونوا مستعدين للمشاركة في 
االستطالع. يتم فهم مشكلة االستطالع بشكل أفضل إذا استخدمنا جهات اتصال خاصة وقمنا بإرسال استبيانات 

38 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/beirut-protests-lebanon-injured-riot-police-
army-rubber-bullets-parliament-revolution-a9291376.html [2020.01.21 :الدخول]

39 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/07/Lebanon-PM-Diab-says-government-
decided-not-to-pay-March-Eurobond-.html [2020.03.19 :الدخول].

 :الدخول] Beirut Explosions https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Beirut_explosions 2020 :المصطلح 40
2020.08.09].

[2020.01.17 :الدخول] Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon :المصطلح 41



١٥١٤

من شخص آلخر تطلب إكمالها وإعادتها. يمكننا أيًضا االستفادة من المواقف التي نلتقي فيها بأشخاص في 
ملء  منهم  نطلب  أن  يمكننا  حيث  جامعة،  أو  مطعم  أو  متحف  أو  مكتبة  مثل  يعملون،  حيث  مختلفة  أماكن 

االستبيانات وإعادتها بعد معالجة موضوع قضيتهم في الموقع.

المنطقة  المتظاهرين في سنة ٢٠١٩ عن  المفترض أن تفصل  التي كان من  الشائكة  بقايا األسالك  الثالثة.  الصورة 
الحكومية. الصورة: ستانيسواف فريمارك ٢٠١٩.

جوزيف1باسيل1-1مترجم1و1مرشد،1السيرة1الذاتية.
ولد جوزيف جرجي باسيل في ١3 ايلول ١٩٦٠ في بيروت أو باألحرى في طرابلس لبنان، ألن والديه 
سجلوا شهادة ميالد الطفل في مكان إقامتهم الدائم، حيث تم إدخال بيروت كمكان الميالد فيما بعد. خالل فترة 
الوالدة، أقام والدا المترجم في منزل عائلة والدة جوزيف، في قرية سبعل اللبنانية بالقرب من طرابلس. كان 
والد جوزيف، جرجي، من أصل يوناني ولد في تسالونيكي، اليونان، ومن هنا كان انتماء العائلة لألورثوذكسية 

اليونانية. للمترجم خمسة أشقاء: أخوات اسمائهن منى، هدى، ليلى ومي، وأخ اسمه أنطوان.42
نشأ يوسف وال يزال يعيش في بيروت. هناك تخرج من جامعة القديس يوسف الفرنسية، حيث حصل على 
إجازة في إدارة األعمال. بعد التخرج، بدأ العمل في Société Générale de Banque au Liban، حيث 

ال يزال يعمل في قسم االئتمان.43
تقع شقته على بعد كيلومتر واحد فقط من موقع االنفجار الكبير الذي وقع في الرابع من آب ٢٠٢٠ والذي 

أصيب فيه وُدمرت شقته.
المختلفة  العربية  اللهجات  بين  التمييز  القدرة على  لديه  اإلنجليزية واإلسبانية.  الفرنسية،  العربية،  يتحدث 
وتحديد جنسية الناس في الوطن العربي. يحب قراءة المقاالت والكتب في السياسة والتاريخ والدين. هو على 
دراية جيدة في أوضاع بالده، تعقيداتها وخصائصها. يصعب على اللبنانيين الحصول على تأشيرات دخول إلى 
دول أخرى، وخاصة األنجلو ساكسونية، ولكن في حالته كان األمر مختلفًا، بحيث تمّكن من السفر إلى دول 
مثل: قبرص، فرنسا، سوريا، إيران، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، أستراليا والمكسيك. معرفته باللغات 
وزيارته لدول أجنبية واهتماماته كانت مفيدة بشكل خاص في البحث الميداني حول هذا الكتاب وفي الحصول 
في  مساعدة جوزيف  كانت  و ٢٠٢٠.  عامي ٢٠١٩  في  لبنان  إلى  للمؤلف  زيارتين  استبيانات خالل  على 
ترجمة اإلجابات على االستبيانات من اللغة العربية مهمة للغاية للعمل البحثي، والتي بدونها ما كان ليصبح 

العمل ممكنًا.

مقابلة مع جوزيف باسيل بتاريخ ٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ في بيروت. 42
43 Ibid.

الصورة الرابعة : جوزيف باسيل عام ١٩٩٠.



١٧١٦

1نتائج1وتحليل1البحث1الميداني .1
1 	.1 
1عرض1مجموعة1االختبار  .1	.1	

يسأل ملصق االستبيان المستجيبين عن جنسهم، عمرهم، تعليمهم ومكان إقامتهم. نظًرا لطبيعة البلد، فقد تقرر 
عدم طرح أسئلة إضافية تتعلق باالنتماء الديني أو الوضع األسري.

الجنس
نظًرا لقصر فترة البحث الميداني ، تمكن المؤلف من مقابلة ٨ نساء و ٢٠ رجالً فقط.

العمر
تم توزيع عمر الموضوعات بالطريقة التالية: ٢٢، ٢3، ٢3، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩، 3٠، 3٠، 3٠، 

3٠، 3٢، 3٤، 3٦، 3٧، ٤٢، ٤٤، ٤٩، ٥١، ٥3، ٥٦، ٥٨، ٥٩. شخص واحد لم يذكر عمره.
تشير النتيجة التي تم الحصول عليها إلى أن جميع األشخاص المشاركين في الدراسة كانوا من 
البالغين وجميعهم في سن العمل. وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى كبار السن الذين كانوا قد 
تقاعدوا، مما كان ليكون مفيًدا في الحصول على معلومات حول معرفة وحالة المعاقين في فترة سابقة 

من تاريخ لبنان، والتي ال يتذكرها الجيل األصغر أو يختبرها.
التعليم

من بين جميع األشخاص الذين طلب منهم، أعلن شخص واحد فقط التعليم المهني، ثالثة أشخاص 
حصلوا على تعليم ثانوي، وثالثة وعشرون شخًصا حصلوا على تعليم عالي. شخص واحد لم يقدم 

مستواه التعليمي، فقط ذكر أنه يعمل كمصمم جرافيك.

عدد كبير من الحاصلين على تعليم عاٍل يؤكد المعلومات السابقة مع مستوى تعليمي عاٍل في لبنان. كما أن 
العدد مرتفع أيًضا ألن المستجوبين تم الوصول إليهم بشكل أساسي من بيروت. ومع ذلك، فإن هذه المدينة هي 
المركز الرئيسي للعمل الذي يجذب الناس من جميع مدن وقرى البالد. كما أنها تشكل، مع المدن المجاورة، 

ما يقارب نصف سكان البالد.44

[2020.01.17 :الدخول] Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon :المصطلح 44

الصورة الخامسة آثار من حرق اإلطارات خالل احتجاجات في شارع من بيروت ٢٠١٩. 
الصورة: ستانيسواف فريمارك ٢٠٢٠.

الصورة السادسة : صورة لبنانية نموذجية، جنود ومراكز المراقبة بالقرب من بعلبك. 
الصورة: ستانيسواف فريمارك ٢٠٢٠.

الصورة السابعة . التعليم ، المشاركة المصورة.



١٩١٨

مكان1اإلقامة
في البطاقة، أعلن شخصان أنهما يعيشان في القرية، ثالثة يعيشون في القرية والمدينة معًا )هم 
متنقّلون، وعادة ما يقيمون في المدينة خالل األسبوع(، وأعلن ٢3 شخًصا أنهم يعيشون في المدينة.

1تحليل1الردود1وفقًا1ألداة1االختبار1المستخدمة 1. 1

1مفهوم1التعليم1الخاص  .1 .1	
السؤال1األول - ماذا تفهم من مصطلح ›‹التعليم الخاص‹‹؟

محدد  تعليمي  فرع  وهو  بالتعليم،  مرتبط  إنه  باإلعاقة.  بالضرورة  الخاص‹‹  ›‹التعليم  يرتبط مصطلح  ال 
ومنفصل. ولكن بسبب التغييرات في المصطلحات والتوصية بأن المصطلح يجب أال يكون له إيحاءات ووصمة 

عار سلبية، ال يربطه جميع المشاركين مباشرة باألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاّصة.
كان الهدف من السؤال الحصول على معلومات من اللبنانيين فهم يفهمون العبارة وما يرتبط بها. في معظم 
الحاالت )٢١(، هناك تفسير مفاده أن هذا تعليم لذوي االحتياجات الخاصة، وهو فهم صحيح تماًما للمصطلح.
سمعنا من ست حاالت رًدا على أنه تعليم خاص ومدفوع. هذه اإلجابات أيًضا صحيحة، جزئيًا ، ألن جميع 
أن هذه  االستبيانات،  أحد  تعلمنا من  لبنان هي مؤسسات خاصة.45  في  الخاصة  االحتياجات  مؤسسات ذوي 

المؤسسات قد نمت من مبادرات خاصة محلية أو دولية أو دينية أو تبشيرية.
في أحد االستبيانات إدعاء أن هذه المؤسسات موجهة للربح وال تهتم بوظائفها. هذا تعميم قد يكون له أمثلة 

في الممارسة.
شخص واحد لم يجاوب على السؤال، مشيرا إلى أنه ال يعرف نظام التعليم في لبنان كأجنبي - موظف في 

سفارة دولة أخرى في بيروت.

1مساوئ1ومزايا1نظام1التعليم1اللبناني  .1 .1 
السؤال1الثاني: ِصف بإيجاز ما هي برأيك أهم حسنات وسيئات النظام التعليمي في لبنان؟

الناتجة  تقسم االختالفات  السؤال في االستبيانات كانت متناقضة. بشكل عام،  ثبت أن اإلجابات على هذا 
التعليم إلى عام ممول حكومياً وخاص. 

التعليم1العام
التعليم االبتدائي الممول من الموارد العامة ُصنّف من المشاركين بأنه عفا عليه الزمن، ويترتب 
بالنسبة  مهمالً  العام  التعليم  يعتبر  جًدا.  قصيرة  لفترة  ويستمر  مجاني  أنه  كما  عالية،  تكاليف  عليه 
للمدارس الخاصة. يعتبر المنهج الدراسي متخلفًا وغير متكيف مع احتياجات الطالب، ويُنظر إلى 
أعضاء هيئة التدريس على أنهم غير مؤهلين بشكل كاٍف. كما أشار المستجيبون إلى أن التعليم العام، 
على الرغم من أوجه القصور فيه، هو بالفعل في مستوى أفضل من ذي قبل، لكنه ال يزال بحاجة إلى 

التغيير وزيادة الرعاية من قبل وزارة التربية والتعليم.
التعليم1الخاص

العيب الرئيسي الذي أشار إليه المشاركون في التعليم الخاص هو تكاليفه، ونتيجة لذلك، فهو غير 
متاح للجميع. ومن المالحظات اإلضافية التي أدلى بها أولئك الذين تم استجوابهم، سيطرة الجماعات 

مقابلة الباحث مع عائلته )أم وثالثة أبناء( في مطار بيروت بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠. 45

تملك  والتي ال  المؤسسات،  هذه  مثل  تديرها  التي  الخاصة  التعليمية  المؤسسات  بعض  الدينية على 
الحكومة سيطرة كاملة عليها.

من بين الحسنات، ذكر المشاركون مستوى عاٍل من التدريس، على مستوى عالمي ومتنوع للغاية، 
مع موظفين مؤهلين تأهيال عاليا ونظام بالتدريس.

بالنسبة للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، هناك ميزة واحدة مشتركة؛ تعليم متناسق للعديد من 
العربية واإلنجليزية مهّمتان بشكل خاص  اللغة  العربية، اإلنجليزية والفرنسية.  اللغات، وهي عادة 
هنا. توفر األولى مهنة وسهولة تواصل في الدول العربية في محيطها، بينما تشجع اللغة اإلنجليزية 

الخريجين على المشاركة في الحياة العالمية، سواء كانت علمية أو تجارية. 
شخصان من الذين تّم سؤالهم لم يبديا أي رأي أو معرفة حول إيجابيات وسلبيات النظام التعليم اللبناني.

1المؤسسات1التربوية1الخاصة1في1لبنان.  .1 .1 
السؤال1الثالث: ما هي المؤسسات التعليمية التي تعرف أنها متوفرة لألطفال أو الشباب المعوقين 

في لبنان؟
ذكر عدد ل بأس به من مؤسسات لألطفال والشباب ذوي الحتياجات الخاصة من قِبل الّذين ُسئلوا. إّل أنّه 
ُوجدت صعوبة في قراءة تسمية بعض المؤسسات وفي إدخال اإلسم الصحيح لها، كما أنّه في بعض األحيان 
تم إعطاء أسماء مختصرة أو غير كاملة. بالنسبة لبعض المؤسسات، تم العثور على روابط لمواقع الويب. في 
القائمة أدناه، بالنسبة للمؤسسات التي تكررت أسماؤها في الستبيانات، تم وضع بين قوسين عدد المرات التي 

ذكرها المشاركون.
 - اإلعاقة  اللبنانية لألشخاص ذوي  الخيرية  الجمعية   - لأليتام  اإلسالمية  الجمعية   - الفرنسي  مركز جيهان 
مؤسسة بن شمالن اإلجتماعية - مؤسسة الشباب والكفاءة - سيسوبيل Sesobel 46 )٩ مرات( )منشأة في هذه 
القرية( - الينبوع )مؤسس نزل لألشخاص ذوي اإلعاقة( – إيراب Irap 47 - بيت شباب. )مرتين(.48 - جمعية 
الميراث الخيري - مؤسسة الهادي للمكفوفين. )مرتين(.49 - اس.او.اس S.O.S )مرتين(.50 - مركز مصان 
في صور.51 - شراكة جمعية بيروت - الكفاءات .52 - ارك اون سيال Arcenciel - لويس )مدرسة خاصة( - 

مدرسة أدما الدولية.53 - المؤسسات اإلسالمية - إيراب Irap.54 - الجمعية الخيرية. 
التي تحمل نفس السم.  القرية  وفقًا للمسح، فإن أفضل مؤسسة معروفة هي سيسوبيل Sesobel وتقع في 
ليست بين المؤسسات المذكورة أي واحدة عامة. تم إنشاء جميع المؤسسات من قبل جمعيات دينية أو بمبادرة 
خاصة. غالبًا ما يُجبر الشخص ذو الحتياجات الخاصة الذي يرغب في الدراسة في مؤسسة عامة على الهجرة 
ألن المؤسسات الجامعية العامة ل توفر ظروفًا مناسبة. كانت هذه حالة عائلة التقى بها الباحث وهاجرت إلى 

السويد. 55
ثمانية أشخاص لم يتمكنوا من تسمية أي مؤسسة للمعوقين في لبنان.

46 http://sesobel.org/ [2020.03.17 :الدخول]
47 https://www.irap.org/ [2020.03.17 :الدخول]
48 http://www.centrehospbc.com/ [2020.03.17 :الدخول]
49 http://www.alhadi.org.lb/?fbclid=IwAR1La0you7rXSGyeaXyhvimT0vvatG0cyURF3ju 

KxDef_5JZoNX0lXbadTE [2020.03.17 :الدخول]
50 https://www.sos.org.lb/ [2020.03.17 :الدخول]
51 http://mosancenter.org/ [2020.03.17 :الدخول]
52 https://aku.edu.lb/ [2020.03.17 :الدخول]
53 http://lwis-ais.edu.lb/lwis-international-school/home/ [2020.03.17 :الدخول]
54 https://www.irap.org/about-us/ [2020.03.17 :الدخول]
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٢١٢٠

1وظائف1المؤسسات1التعليمية1الخاصة.  .1 .٤1
السؤال1الرابع: ما هي المساعدة المتوفرة لذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية؟

عند اإلجابة على هذا السؤال، أشار المجيبون إلى أن ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة ال 
أشكال مختلفة من  الخاص، تظهر  القطاع  في  فقط  المساعدة، ولكن  األدنى من  الحد  أو  أي مساعدة  يتلقون 
المساعدات. اشتملت اإلجابات على العالجات المهنية، االندماج، تنمية الثقة بالنفس، المساعدة المالية والمادية، 
التعليم الموجه الحتياجات المعّوقين، المساعدة النفسية، إعادة التأهيل، التأمين، تعليم كيفية التكيف مع المهنة، 
بناء مسارات خاصة في المؤسسات التعليمية، الرعاية المتخصصة، المساعدة من المنظمات غير الحكومية، 

المساعدة من جّراحي العظام ووزارة الشؤون االجتماعية والجمعيات التي ترعاها الجهات المانحة.
جميع أشكال المساعدة هذه نموذجية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة وتستخدم في أي مكان في العالم 
كافية  غير  لبنان  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مساعدة  أن  إلى  أشاروا  المستطلعين  لكن  ذلك.  أمكن  حيثما 

وتحتاج إلى تحسين.
من بين ٢٨ شخًصا تم استجوابهم، لم يتمكن خمسة من ذكر أي نوع من المساعدة التي يتلقاها أو ينبغي أن 

يحصل عليها األشخاص ذوو اإلعاقة في لبنان.

1أشكال1المساعدة1لذوي1االحتياجات1الخاّصة.  .1 .٥1
السؤال1الخامس: ضع قائمة بأشكال الدعم أو األساليب التعليمية التي تعرفها لألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاّصة. 
هذا السؤال مشابه للسؤال السابق، لكنه بالفعل خاص أكثر ألنه يتعلق شخصيّا باألشخاص الذين يعرفهم 
الشخص الذي يكمل االستبيان. ونتيجة لذلك، فإنه يُظهر أيًضا عدد األشخاص الذين يعرفون عن الحياة اليومية 
لم يعرفوا أي  المجيبين )١٤(  يتلقاها. نصف  التي  المساعدة  يتعامل مع إعاقته ونوع  لشخص معّوق وكيف 
شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو لم يتمكنوا من تحديد نوع المساعدة التي يتلقونها أولئك. قدم آخرون 
إجابات مثل: التدريب من خالل المؤسسات المتخصصة، المدارس المهنية التي تهدف إلى التكيف مع الحياة 
اليومية، المساعدة من خالل التعليم، استخدام اللياقة المحتفظة للعمل المهني وخلق الوظائف، الرعاية، الدعم 
المعنوي، تنظيم األعمال الخيرية وبيع المنتجات التي يصنعها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، تعلم لغة 
اإلشارة، العمل المكيف، األلعاب الجماعية واألنشطة األخرى، الدمج مع األشخاص ذوي اإلعاقة، الدعم المالي 

لفتح مصالحهم الخاصة، الدعم النفسي وبرامج التوعية. 

1ذوو1االحتياجات1الخاّصة1في1الحياة1اليومية.  .1 .٦1
السؤال1السادس: ما نوع ذوو االحتياجات الخاّصة الذين تقابلهم في حياتك اليومية؟

يوضح لنا هذا السؤال عن كثب ما إذا كان المستجيبون يقابلون أشخاًصا من ذوي اإلعاقة في حياتهم اليومية 
وما نوع اإلعاقات التي يعانون منها. أشار ثالثة مشاركين فقط إلى أنهم ال يعرفون أو ال يقابلون مثل هؤالء 
األشخاص في حياتهم اليومية. أشار آخرون إلى أنواع إعاقات مثل المكفوفين )3(، اإلعاقة الجسديّة - بما في 
ذلك شلل األطفال والشلل )١٦(، الصم )٢(، التثلث الصبغي ٢١ )متالزمة داون( )٧(، اإلعاقات الذهنية )٦(، 

والتّوحد )٤).

1نوعية1حياة1ذوي1االحتياجات1الخاصة1في1لبنان.  .1 .٧1
السؤال1السابع: كيف تصف حياة المعّوقين في لبنان؟

اتفق جميع المجيبين على هذا السؤال على أن حياة ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان صعبة بشكل عام. 
تمت اإلشارة إلى أنهم ال يتمتعون بالعديد من الحقوق وال يعاملون كأشخاص عاديين. إاّل أنه كان هناك إجماع 
حول قبولهم أكثر مؤّخًرا وإمكانية االعتماد على المزيد من المساعدة من ذي قبل. ومع ذلك، تبقى هذه المساعدة 

أقل من المعايير الدولية. 

1عمل1ذوي1االحتياجات1الخاّصة.  .1 .٨1
السؤال1الثامن: ما نوع العمل الذي يقوم به األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تعرفهم؟

بشكل عام، قد يكون من الصعب الحصول على وظيفة من األساس في لبنان. احتجاجات تشرين 
الثاني ٢٠١٩56 واستمرارها في عام ٢٠٢٠، إعسار الدولة57 ووباء كورونا، كل هذه األمور أدّت إلى 
تفاقم الوضع في البالد. لذلك، أشار المستجيبون إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة في أغلب األحيان ليس 
لديهم وظيفة ويبقون في المنزل مع أسرهم، ويمكن أحيانا العثور عليهم في الشارع يتسولون ويحاولون 

بيع العلكة أو المناديل أو األشياء الصغيرة األخرى. 
ثالثة فقط من األشخاص الذين شملهم الستطالع لم يتمكنوا من إعطاء أي خبرة عمل لألشخاص 
ذوي الحتياجات الخاصة الذين يعرفونهم من محيطهم. من بين األنشطة األخرى، كانت هناك أنشطة 
التطريز،   58 )الزورق(،  الشموع  النحت، صناعة  النجارة،  )السيراميك،  اليدوية  الحرف  مثل  ومهن 
التدوير، الرسم(، مدير بنك، العمل  الفن، الخبز، خدمة المطاعم، العمل في إعادة  التضفير، الطبخ، 
المكتبي )اإلدارة(، أعمال المكتبة، عامل ذو الياقات الزرقاء، موظف مركز خدمة العمالء عبر الهاتف. 
الحتياجات  ذوي  يمكن ألشخاص  التي  األنشطة  من  كبيرة  مجموعة  هناك  أن  األمثلة  هذه  تُظهر 
الخاصة القيام بها في لبنان. يعتقد المستجيبون أن المشكلة تكمن في المقام األول في توفر مثل هذه 

الفئات فضاًل عن التكيف األّولي مع تنفيذها.

 :الدخول] Protesty w Libanie https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_w_Libanie_%282019%29 :المصطلح 56
2020.03.19].

57 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/07/Lebanon-PM-Diab-says-government-
decided-not-to-pay-March-Eurobond-.html [2020.03.19 :الدخول].
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٢3٢٢

1إخفاء1المعّوقين.  .1 .٩1
السؤال التاسع: هل سبق لك أن قابلت أشخاًصا معاقين مخبئين؟ 

إن إخفاء أشخاص الحتياجات الخاصة أمر مخجل للغاية. وبحسب مقابلة أجريت في المطار مع 
عائلة شخص معوق، فإن إخفاء أشخاص ذوي اإلعاقة كان أكثر مما هو عليه اليوم. كان يُعتبر الولد 
المعوق سببًا للعار وغالبًا ما كان يتم إخفاؤه في األسرة. هذا الوضع قد تحسن اليوم بشكل كبير،59 على 
الرغم من أنه ل يزال، من مالحظات المؤلف الخاصة أثناء البحث الميداني، فإن لقاء شخص معوق 

في الشارع هو استثناء.
من بين الذين سئلوا، فإّن سبعة أشخاص واجهوا في حياتهم حالة إخفاء لذوي االحتياجات الخاصة أو سمعوا 

عنها. نظًرا لحساسية الموضوع، فإن هذه التصريحات موثوقة للغاية.

1التعليم1لذوي1االحتياجات1الخاصة1في1لبنان.  .1 .٠1	
السؤال1العاشر: صف بإيجاز ما إذا كنت تعتقد أن تعليم أشخاص االحتياجات الخاصة في لبنان 

متطور بشكل كاف.
ذوي  تعليم  أن  اعتبروا  فقط  أشخاص  خمسة  »ال«.  بـ  السؤال  هذا  على   )٢٢( المستجيبين  معظم  أجاب 
الصعب  االقتصادي  الوضع  في ظل  ولكن  )مقبول(،  الكفاية  فيه  بما  متطور  لبنان  في  الخاصة  االحتياجات 
الراهن، فإن العديد منهم معرضون لخطر اإلغالق. في رّدين، كانت هناك اتهامات بالفساد واستخدام مرافق 
لذوي االحتياجات الخاصة لغايات أخرى غير محددة. اعتبر أحد المشاركين أن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

في لبنان متطور بشكل كاف.

1الحرب1األهلية1اللبنانية.1)٩٧٥	-٩٩٠1	(  .1 .1		
١٩٩٠( على ذوي  اللبنانية )١٩٧٥-1 األهلية  الحرب  تأثير  ماذا كان  الحادي1عشر:  السؤال1

االحتياجات الخاصة؟
تشير اإلجابات إلى أنه كان من الطبيعي أن تكون الحرب األهلية مأساة كبيرة لذوي االحتياجات الخاصة في 
لبنان. خالل الحرب أصبحوا عديمي الجدوى يحتاجون إلى الرعاية وال يستطيعون تقديم الكثير في المقابل. 
كما أّن الحرب أدت إلى زيادة عدد األشخاص المعّوقين ولم تتمكن المؤسسات التي ترعاهم من العمل. حتى 
قبل الحرب، لم يكن وضع هؤالء الناس سهاًل، لذا فقد تغير بشكل كبير خالل الحرب إلى األسوأ. كما أخرت 

في منح حقوقهم.
من بين األشخاص الذين شملهم االستطالع، ثمانية لم يقدموا أي إجابات أو لم يكن لديهم أي معلومات حول 

الموضوع المطلوب تقديمه.

1ذوو1االحتياجات1الخاصة1في1لبنان،1قبل1وبعد1الحرب1األهلية.  .1 .1 	
السؤال1الثاني1عشر: قارن ببضع كلمات وضع المعّوقين قبل وبعد الحرب األهلية في لبنان.

لم يجب ستة عشر شخصا من الذين تم استجوابهم )أي أكثر من النصف( على هذا السؤال، مشيرين أحيانًا 
إلى صغر سنهم. قد يكون هذا مفاجئًا تماما، ألن الحرب في لبنان انتهت فقط في عام ١٩٩٠، ومقارنة بالمجتمع 

البولندي، فإن إحياء ذكرى أحداث الحرب العالمية الثانية، التي انتهت عام ١٩٤٥، ال يزال حياً في بولندا.

مقابلة الباحث مع عائلته )أم وثالثة أبناء( في مطار بيروت بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠. 59

ثالثة أشخاص اعتبروا أن وضع ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان قبل الحرب وبعدها لم يتغير. وأشار 
آخرون إلى أنه قبل الحرب األهلية كان عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ضئياًل للغاية، وكانوا بحاجة إلى رعاية، 
وبعد الحرب ازداد العدد بشكل كبير، بينما لم يكن أحد يهتم بهم. لكن بعدها بدأ الوضع يتحسن بشكل كبير. 
تركت الحرب بصمات شر ومؤلمة للجميع، إاّل أنه وبعد انتهائها، تم إنشاء المزيد من المدارس والجمعيات 

التي بدأت تهتم بذوي االحتياجات الخاصة.

1مساعدة1المعّوقين1خالل1الحرب1األهلية.  .1 .1 	
السؤال1الثالث1عشر: ما هي المساعدات التي تلقاها المعّوقون خالل الحرب األهلية؟

أو  أحيانًا بصغر سنهم  السؤال، متذّرعين  إجابة على هذا  المستجيبون أي  لم يعط  ثمانية عشر حالة،  في 
أنهم لم يكونوا قد ُولدوا في ذلك الوقت. أشارت اإلجابات األخرى إلى أنه خالل الحرب األهلية في لبنان، 
كانت المساعدات لذوي االحتياجات الخاصة منعدمة تقريبًا، باستثناء المساعدات المالية غير المحددة بدقة من 

الوحدات المتحاربة. 
الشموع  تصنيع  على  المعوقون  عمل  بفضلها   60 الزورق.  تدعى  للغاية  مهمة  خاصة  مبادرة  هناك  كانت 
واستخدام األموال من مبيعاتهم، والتي كانت مهمة للغاية أثناء الحرب، بسبب النقص الدائم في الكهرباء كانت 

في كثير من األحيان هي المصدر الوحيد للضوء في الليل.

1معرفة1أنواع1اإلعاقة.  .1 .٤1	
السؤال1الرابع1عشر: ما هي أشكال اإلعاقة التي تعرفها؟

شخص واحد فقط لم يتمكن من إعطاء أي نوع من اإلعاقة لهذا السؤال. وأدرج آخرون أشكااًل مثل اإلعاقة 
الحركية )٢٠(، العمى )٧(، الصمم )٧(، الصعوبات الفكرية )١3(، التثلث الصبغي )٨(، البكم )3(، متالزمة 

مارفان، والتوحد )3).

1دمج1ذوي1االحتياجات1الخاصة.  .1 .٥1	
المجتمع؟ في  الخاصة  االحتياجات  أشخاص  بدمج  لبنان  يقوم  كيف  عشر:  الخامس1  السؤال1
في اإلجابة على هذا السؤال، اعتبر ثالثة أشخاص أنهم ال يرون أي اندماج لذوي اإلعاقة في لبنان. لم 
يكن هناك جواب في االستبيانات الثالثة. أشار آخرون في كثير من األحيان إلى أن ذوي االحتياجات 
الخاصة في لبنان يندمجون في المجتمع فقط إلى الحد الذي يتطلب القانون من المؤسسات توظيف 
إجمالي  بين ١٠٪ و١٥٪ من  تتراوح  النسبة  هذه  أن  األجوبة  أحد  في  ذكر  كما  منهم.  معينة  نسبة 
وأن  قدرات،  من  لديه  ما  بأفضل  العمل  إلى  يحتاج  كل شخص  أن  إلى  أشير  وقد  الموظفين.  عدد 
يتم  كما  لالندماج.  المعوقين(  )غير  واألصحاء  المعوقين  األشخاص  تعد  والقائمة  الجديدة  المدارس 
إنشاء نواٍد ترفيهية لذوي االحتياجات الخاصة لتحسين أوضاعهم وسعادتهم. يتم دمجهم في الجمعيات 
والمؤسسات. ومع ذلك، كانت هناك أصوات تقول إن كل هذا التقدم والتطور يحصل ببطء شديد. إن 
الجيل الحالي يقدر بشكل أكبر دور أشخاص االحتياجات الخاصة في المجتمع. ومع ذلك، ال يزال 
هناك وصم بذوي االحتياجات الخاصة. وتم التأكيد على أن القطاع الخاص يتخذ إجراءات في هذا 

الشأن أكثر من القطاع العام. 

60 https://www.whereleb.com/lebanon/zawrak-association-fanar-jdeideh-beirut [2020.03.21 :الدخول].



٢٥٢٤

1المواقف1تجاه1ذوي1االحتياجات1الخاصة.  .1 .٦1	
السؤال1السادس1عشر: كيف توصي بضرورة معاملة ذوي االحتياجات الخاصة؟

تعامل  كيفية  على  تأثير  له  القانون  هذا  أن  إلى  يشيرون  سئلوا،  الذين  أولئك  إجابات  تلخيص  خالل  من 
في  احتياجاتهم  تؤخذ  أن  يجب  المجتمع.  مع  وتكييفهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مع  والشركات  المؤسسات 
مستقلين  يصبحوا  حتى  المجتمع،  في  فرصهم  استغالل  يتم  بحيث  وتدريبهم،  اإلعاقة  درجة  االعتبار حسب 
بأنهم جزء مهم من  يشعروا  أن  يمكن  الطريقة  بهذه  بأنفسهم.  والسعي وراء حقوقهم  النضال  وقادرين على 
المجتمع. من المهم أن تفهم السلطات المشكلة لكي تمنحهم التسهيالت واالمتيازات. من خالل منحهم الفرصة 
لتثقيف أنفسهم، سيكونون قادرين على العيش مثل األشخاص العاديين )االقتراب من مستوى معيشة األشخاص 
غير المعوقين(. يشير المجيبون إلى الحاجة إلى رعاية خاصة، احترام، لطف وتقدير لقدراتهم وطاقتهم. يجب 
معاملتهم كما نتعامل مع أطفالنا األصحاء. فكل شخص مهم. يجب عليهم تكييف هندستهم مع قدرات أشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع ومنحهم المزيد من الفرص ليكونوا جزًءا من بقية المجتمع. 
كان هناك جوابًا أيًضا مفاده أن المنظمات الدولية يجب أن تهتم بهم. يوجد حالة واحدة لم يتم فيها إعطاء إجابة. 

1بعض1االقتباسات1الخاصة 1. 1

في حالتين، شعر أولئك الذين قاموا بملء االستبيان بالحاجة إلى إضافة بعض الكلمات:
»عندما كنت طفالً عشت خارج لبنان وفي بيروت بقية حياتي. اكتشفت أن اإلنسان هو إنسان، ال فرق بين 

مكان واحد وآخر. لكن الناس هم الذين يفرقون أنفسهم«.
»في االستبيان تم استخدام كلمة »معاق«، يجب إستعمال »شخص ذو احتياجات خاصة«.

يشير هذا االقتباس األخير إلى وعي متزايد ليس فقط بمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ولكن 
أيًضا باالحترام الواجب لهم في الطريقة التي نتحدث بها عنهم ونتعامل معهم.

ملخص
موضوع هذا العمل هو المعرفة، الموقف والوعي االجتماعي للشعب اللبناني فيما يتعلق باإلعاقة. أنشأت 
يمكن  التي  واألماكن  والمؤسسات  البحثية  والمواد  للمصادر  بيانات  قاعدة  المؤلف  جمعها  التي  المعلومات 

الحصول على مزيد من المعلومات فيها إذا كانت هناك حاجة لتعميق المعرفة في هذا المجال.
عند قراءة إجابات المشاركين، فإن اللبنانيين لديهم معرفة كبيرة بذوي االحتياجات الخاصة. في السؤال األول 
على وجه الخصوص، أظهروا فهماً جيداً لمفهوم التعليم الخاص وفي أي نوع من المؤسسات في لبنان )خاصة 
المدارس الخاصة( يمكن ألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على الدعم. كما أنهم يدركون تماًما عيوب النظام 
التربوي في لبنان ويعبرون عن عدم رضاهم عنه كونه غير عادل اجتماعيًا. ال يعامل نظام التعليم جميع الناس 
بالطريقة نفسها وال يوفر الفرص المناسبة لجميع المواطنين. وهذا ما تؤكده أيًضا األدبيات اللبنانية المستخدمة 
في هذا العمل. تتشابه مشاكل التعليم اللبناني اليوم إلى حد بعيد مع تلك التي حدثت بالفعل بعد االستقالل مباشرة 

عام ١٩٤3 وانتهت باندالع الحرب األهلية.61
يوجد في لبنان عدد كبير من المؤسسات التعليمية الخاصة لمثل هذا البلد الصغير.ومع ذلك، فألنهم يتلقون 
أجًرا يحد هذا من استفادة األسر الفقيرة من مساعدتهم، مما يجبرهم في بعض األحيان على الهجرة. في كثير من 

61 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press ● Boulder, Colorado, 
Croom Helm ● London and Canberra 1983, p. 49-55 and p. 106-118.

األحيان، تعتمد هذه المرافق على التبرعات والرعاية من البلدان األخرى. بدأ مصدر هذه األموال في النضوب 
بدأت  و٢٠٢٠.   ٢٠١٩ مطلع  في  خاصة  الميدانية،  الدراسات  أظهرت  كما  البالد،  في  الحتجاجات  بسبب 
المنظمات األجنبية في تقليل الدعم أو التخلي عنه تماًما، مما أدى بدوره إلى تخفيض عدد الموظفين. إتهامات 
من األفراد بالفساد وإساءة استخدام التبرعات واعتراض األنشطة الخيرية لصالح أفراد الرعاية الخاصة، والتي 
قبل  من  األموال  لقطع  مبرًرا  أيًضا  تكون  وقد  حدوثها،  استبعاد  المستحيل  من  تجعل  الستبيانات،  في  تظهر 

المنظمات الخارجية التي تريد استخدام أموالها بالطريقة الصحيحة. 62
كما أن معرفة األشخاص الذين سئلوا عن أنواع اإلعاقات ونوع المساعدة التي يمكن لمثل هؤلء األشخاص 
الحصول عليها كافية. غالبًا ما تتطلب التوقعات أن تقوم الدولة، الحكومة، بعمل إضافي، إما قانونيًا أو ماليًا، 
في هذا التجاه. وهذا يعكس الوعي بأن الدولة وحدها هي التي يمكن أن تضمن استقرار هذه المساعدة وكذلك 
التوزيع الجتماعي العادل عند تلقي هذه المساعدة، على الرغم من أن المؤسسات الخاصة تقدم خدمات ذات 
جودة أعلى من الخدمات العامة. يمكن للدولة فقط تنفيذ القوانين إلزالة الحواجز المعمارية. يُنظر إلى المؤسسات 
الخاصة على أنها خاليا تساعد بشكل انتقائي مجموعات معينة فقط. لهذا السبب كان من المهم أن نقول إن التعليم 
العام المجاني قصير جدًا وأن الحاجة إلى التغيير يجب أن تأتي من المشرعين. حتى الجامعة الحكومية الوحيدة، 
الجامعة اللبنانية، ليست مجانية تماًما، ورسومها حوالي ٣٠٠ دولر لسنة البكالوريوس و٥٠٠ دولر للحصول 

على درجة الماجستير. 63 

راجع ألفصل الفرعي ٢.١.٠.3 62
.[2020.03.27 :الدخول] https://ul.edu.lb/students/registration.aspx :الرسوم األساسية في الجامعة اللبنانية 63

الصورة الثامنة بيروت ، بالقرب من ساحة ساسين في شارع االستقالل ، تظهر حواجز معمارية نموذجية للمدينة ، 
حيث تقف السيارات على ممرات المشاة وتنتهي الممرات برصيف مرتفع ومقعد خرساني على الرصيف.

ستانيسواف فريمارك ٢٠٢٠.
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قبل  به من  كان مرّحب  الخاصة  االحتياجات  ذوي  معينة من  نسبة  بتوظيف  العمل  الدولة أصحاب  إلزام 
المستجوبين، ليس فقط لحقيقة توفير المساعدة لهم، ولكن أيًضا لحقيقة أن هذا يعاقب عليه قانونًا. ترجع توقعات 
المستجوبين الكبيرة تجاه السلطات أيًضا إلى حقيقة أنه في شوارع لبنان يراقب الجيش والشرطة باستمرار 
النزاعات بين األطراف. يعرف الجميع ما يعنيه أن تكون في صراع مرة أخرى من واقع تجربتهم الخاصة، 
التي تغرق في حرب أهلية. يمكن االستنتاج أن  المجاورة،  وكذلك من خالل مالحظة ما يحدث في سوريا 
هذا هو السبب في أن االحتجاجات األخيرة في لبنان كانت سلمية تماًما واقتصرت على تحطيم نوافذ المتاجر 

وإشعال اإلطارات على حواجز الطرق. 

كما هو الحال في البلدان النامية األخرى، يبتعد لبنان تدريجيا عن وصم المعاقين. على الرغم من أن بعض 
الخاصة، إال أن  الذين شملهم االستطالع ال يزالون على دراية بحاالت إخفاء ذوي االحتياجات  األشخاص 
هذه ظاهرة اجتماعية غير معروفة بالنسبة لمعظم الناس. لقد بدأ يتضح ببطء أن األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة لديهم أًيًضا إمكانيات وقادرون على إعطاء شيء للمجتمع وأنهم ليسوا عبء. لهذا السبب في السؤال 
األخير، اتفق جميع المستجيبين على أنهم يستحقون االحترام ألن يعاملوا مثل اآلخرين وبنفس الحقوق ويجب 

أن يحصلوا على رعاية خاصة.
لبنان بلد جميل للغاية، بمناخ البحر األبيض المتوسط الجيد ومشاكل كثيرة. لطالما قال العديد من األشخاص 
الذين زاروا هذا البلد »أحب هذا البلد«. لكن هنا الكلمات التي سمعها مؤلف هذا العمل من رجل لبناني علق 
عليه بهذه الطريقة: »يبدو أننا نحن الوحيدون الذين نعيش هنا ال نحب هذا البلد.« بالطبع هذا سخرية، ولكن 

برسالة قوية.

عرض1نتائج1البحث1العامة1والمناقشة1واالستنتاجات.
اإلكمال

نظًرا لضآلة كمية المؤلفات المخصصة ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان والتي تم العثور عليها 
باللغة اإلنجليزية وال يوجد أدب باللغة البولندية عمليًا، سيكون هذا العمل بمثابة دراسة فريدة حول هذه المشكلة 
تصف الوضع في لبنان في ذلك الوقت. باإلشارة إلى األدبيات التي تم الحصول عليها في عام ١٩٦٤، ١٩٨3 
ومصادر اإلنترنت، سيعمل هذا العمل على توحيد ما هو معروف بالفعل مع إضافة ما يجري حاليًا. وبذلك 

يمكن االستمرار في متابعة تطورات وضع المعوقين في لبنان، وسيكون هذا العمل من مكوناته الموثقة. 

الصورة التاسعة الشوارع الضيقة واألرصفة الضيقة واألشجار التي تنمو عليها شائعة جًدا في بيروت ، مما يحول 
مدينة المعاقين إلى مسار حواجز سالكة.

ستانيسواف فريمارك ٢٠٢٠.
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المرفق
االستبيانات

النسخة1البولندية

Sir / Madame Bardzo proszę o wypełnienie anonimowo niniejszego kwestionariusza, 
który posłuży mi do mojej pracy magisterskiej. Bardzo dziękuję!
1. Co rozumiesz pod pojęciem „pedagogika specjalna”? 
2. Opisz krótko co według ciebie jest największą wada i zaletą system edukacyjnego 

Libanu? 
3. Jakie znasz placówki edukacyjne dla dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej 

w Libanie? 
4. Jak wygląda pomoc osobom z niepełnosprawnością w placówkach edukacyjnych? 
5. Wymień formy pomocy lub metody edukacyjne, osób niepełnosprawnych, które 

znasz.
6. Z jakimi osobami niepełnosprawnymi spotykasz się w życiu codziennym?
7. Jak określasz życie osób niepełnosprawnych w Libanie?
8. Jaką pracę wykonują osoby niepełnosprawne, które znasz?
9. Czy spotkałeś się kiedyś z ukrywaniem osób niepełnosprawnych?
10. Opisz krótko czy według ciebie edukacja dla osób niepełnosprawnych w Libanie 

jest dostatecznie rozwinięta?
11. Jaki wpływ miała woja domowa w Libanie (1975-1990) na osoby niepełnosprawne?
12. Porównaj w kilku słowach sytuację osób niepełnosprawnych z czasu z przed 

i po wojnie domowej w Libanie. 
13. Jaką pomoc otrzymywały osoby niepełnosprawne w czasie wojny domowej?
14. Jakie znasz formy niepełnosprawności?
15. Czy osoby niepełnosprawne w Libanie integruje się do życia w społeczeństwie?
16. W jaki sposób, według ciebie powinno traktować się osoby niepełnosprawne?

Płeć: mężczyzna, kobieta Wiek: Wykształcenie: Miejsce zamieszkania (miasto, wieś)

المرفق
االستبيانات

النسخة1اإلنجليزية

Sir / Madame I would like to ask you to fill in this questionnaire anonymously, which will 
be used for my Master’s thesis. Thank you very much!
1. What do you understand under the term “special education”?
2. Describe briefly what in your opinion is the biggest disadvantage and advantage 

of Lebanon’s educational system?
3. What educational institutions of which you are aware are available to disabled 

children or youth in Lebanon?
4. What help is available for people with disabilities in educational institutions?
5. List the forms of support or educational methods that you know for people with 

disabilities.
6. What kind of people with disabilities do you meet in your everyday life?
7. How do you describe the life of disabled people in Lebanon?
8. What kind of work do people with disabilities who you know?
9. Have you ever met with the hiding of people with disabilities?
10. Describe briefly whether you think that education for people with disabilities in 

Lebanon is sufficiently developed?
11. What was the impact of the Lebanese civil war (1975-1990) for disabled people?
12. Compare in a few words the situation of disabled people from before and after 

the civil war in Lebanon.
13. What assistance did disabled people receive during the civil war?
14.  What forms of disabilities do you know?
15. How does Lebanon integrate people with disabilities into society?
16. How do you recommend people with disabilities should be treated?

You are: MAN, WOMAN. Your age: Your education: You live in: CITY, VILLAGE
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المرفق
االستبيانات

النسخة العربية
سيدي / سيدتي أود أن أطلب منك ملء هذا االستبيان، والذي سيتم استخدامه ألطروحة الماجستير الخاصة 

بي. شكرا جزيال لك!
 ماذا تفهم من مصطلح ››التعليم الخاص‹‹؟١. 

 ِصف بإيجاز ما هي برأيك أهم حسنات وسيئات النظام التعليمي في لبنان.. ٢
 ما هي المؤسسات التعليمية التي تعرف أنها متوفرة لألطفال أو الشباب المعوقين في لبنان؟. 3
 ما هي المساعدة المتوفرة لذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية؟. ٤
 ضع قائمة بأشكال الدعم أو األساليب التعليمية التي تعرفها لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة.. ٥
 ما نوع ذوو االحتياجات الخاّصة الذين تقابلهم في حياتك اليومية؟. ٦
 كيف تصف حياة المعوقين في لبنان؟. ٧
 ما نوع العمل الذي يقوم به األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تعرفهم؟. ٨
 هل سبق لك أن قابلت أشخاًصا معاقين مخبئين؟ . ٩

 صف بإيجاز ما إذا كنت تعتقد أن تعليم أشخاص االحتياجات الخاصة في لبنان متطور بشكل كاف.. ١٠
 ماذا كان تأثير الحرب األهلية اللبنانية )١٩٧٥- ١٩٩٠( على ذوي االحتياجات الخاصة؟. ١١
 قارن ببضع كلمات وضع المعّوقين قبل وبعد الحرب األهلية في لبنان.. ١٢
 ما هي المساعدات التي تلقاها المعّوقون خالل الحرب األهلية؟. ١3
 ما هي أشكال اإلعاقة التي تعرفها؟. ١٤
 كيف يقوم لبنان بدمج أشخاص االحتياجات الخاصة في المجتمع؟. ١٥
 كيف توصي بضرورة معاملة ذوي االحتياجات الخاصة؟. ١٦

أنت: رجل، امرأة. عمرك: مستوى تعليمك: أنت تعيش في: مدينة، قرية.
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المقابالت:
استبيانات )٢٨).

الموظفون في مكتبة الجامعة األمريكية في بيروت .
مقابلة مع جوزيف باسيل في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ في بيروت.

مقابلة مع عائلة مع طفل معاق )أم وثالثة أبناء( في مطار بيروت بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠. 
أشخاص عشوائيون آخرون.

ستانيسواف1فريمارك:
ولد ستانيسواف فريمارك بتاريخ ١١- ٠٧-١٩٧٢ في بروسي، بولندا، وعاش في قرية ليسنو ويبودواني 
منذ والدته. عام ١٩٨٧ أنهى دراسته االبتدائية في ليسنو، ثم درس لمدة عام في الثانوية الفنية الزراعية في 
شوجنيس ثم التحق بمدرسة البستنة المهنية لمدة ثالث سنوات في بيدغوشتش والتي أكملها في عام ١٩٩١. ثم 
التحق لمدة ثالث سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية البستانية في Pruszcz Gdański. تخّرج عام ٢٠١٤ من 
المدرسة الثانوية للكبار في بروسي. في عام ٢٠١٥، بدأ دراسة علم اللغة اإلثنية الكاشوبية في جامعة غدانسك 
وعلم فقه اللغة اإلنجليزية في كلية العلوم اإلنسانية العامة في تشوجنيس، وحصل على إجازة باالختصاصين في 
عام ٢٠١٨. منذ أكتوبر ٢٠١٨ وهو يدرس التربية الخاصة للحصول على درجة الماجستير في الكلية المحلية 

لكلية العلوم اإلنسانية العامة في شوجنيس، وحصل عليها في العام ٢٠٢٠. 
 Kaszuba قرية  في   ٢٠٠٥ عام  في  اشتراه  به  خاص  مزرعة  منزل  إلى  انتقل   ،٢٠١٠ عام  في 
 B&B بالقرب من ليسنو، حيث يواصل نشاط )Kaszuba أعيدت تسميتها الحقًا إلى( Wybudowanie

الذي تأسس عام ٢٠٠٠ تحت اسم قصر زابورسكي. 
هو شاعر، كاتب، مترجم، مصور ورسام هواية. ليس لديه أي تعليم فني، ومع ذلك، فقد تلقى تصحيحاته 
للفنون  العليا  المدرسة  في  أستاذة   ،Kazimiera Frymark - Błaszczyk الفني من في عمله  األولى 

الجميلة في لودز، التي كان لديه اتصاالت متكررة معها بسبب صالته العائلية.
رسم أول لوحة له في عام ١٩٨٧. ومنذ ذلك الحين لديه أكثر من ٤٠ لوحة لصالحه. ألهمته اللوحات لكتابة 
الشعر ألنه كتب أيًضا نصوًصا لبعض تلك اللوحات. يمكن العثور على آثار أعماله المبكرة، خاصة باللغة 

صورة رقم ١٠. ستانيسواف فريمارك
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الكتابة  إلى مساره نحو مرحلة  المجلد  البولندية، في مجلد قصائده Do Òd من عام ٢٠١٦. يشير عنوان 
الكاشوبية باعتباره األول. كان لديه العديد من المعارض الفنية، بما في ذلك واحد مع جوزيف تشيلموسكي من 
بروسي جاجلي، والذي أقيم هناك في كوخ كاشوبيان، ثم في قلعة بايتو والمتحف البولندي في وينونا، الواليات 

المتحدة األمريكية.
اللقب من المنزل. يشارك  منذ عام ٢٠٠٤ وهو رئيًسا للم شمل عائلة ستولتمان، حيث جلبت والدته هذا 
 Ostrowite في التجمعات المنظمة بشكل دوري لهذه العائلة.ُعقد التجّمع األول في ليسنو )٢٠٠٤(، ثم في
 Swornegacie ،)٢٠١٢) Stoltmany/Zapceń،)٢٠١٠) Kartuzy،)بالقرب من جوشنيس )٢٠٠٨

 .(٢٠١٨) Bytów ،)٢٠١٦)
وكندا  المتحدة  الواليات  في  البولندية  الكاشوبية  الجالية  مع  مكثفة  اتصاالت  يقيم  وهو   ،١٩٨٩ عام  منذ 
ونيوزيلندا، حيث يقوم بجمع المواد وإجراء البحوث حول المهاجرين الكاشوبيين في أمريكا الشمالية والقارة 
األسترالية. في هذه البلدان، ألقى عدًدا من المحاضرات حول موضوع الكاشوبية ألحفاد المهاجرين الكاشوبيين 
التعاون  يدير عدًدا من مشاريع  لبيتو،  البولندي في وينونا، وهي مدينة شريكة  المتحف  المحليين. سويًا مع 
والتبادل. ثمرة عمله مع المتحف في وينونا هي أيًضا نصوص األدب الكاشوبي المترجم إلى اإلنجليزية من 

قبله بالتعاون مع رئيس جمعية كاشوبيان ألمريكا الشمالية - بالنش كربيتشك. 
حول نتائج االتصاالت، كتابه :

 Stanisłôw Frymark, Kaszëbsczi jãzëk w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii ***
Leksykalné interferencje w gôdce Kaszëbow w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii
 Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand *** Lexical
 Interferences in Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand,

.Zómk Zôbòrsczi 2020, ss. 155 / pp. 157
اللغة الكاشوبية في كندا والواليات المتحدة ونيوزيلندا *** التداخالت المعجمية في اللغة الكاشوبية في كندا 

والواليات المتحدة األمريكية ونيوزيلندا.
منذ عام  تعمل  التي  نشر زاميك زابورسكي،  / ودار  / زومك زوبورسشي  قلعة زابورسكي  هو مؤسس 
٢٠١٥. تعمل دار النشر على نطاق صغير وال تشارك في األنشطة التجارية. جميع العناوين المنشورة حتى 
اآلن تتعلق بموضوعات كاشوبية إقليمية باللغة نفسها، وباللغتين البولندية واإلنجليزية، حيث تجمع العديد من 
المؤلفين وتُشرك أشخاًصا آخرين في مشاريعهم. هذه منشورات علمية وكذلك تلك التي تمثل النثر أو الشعر.

منذ كانون الثاني إلى حزيران ٢٠٢٠، عمل في المدرسة االبتدائية في لوبيانا كمدرس للغة الكاشوبية وفي 
المدرسة االبتدائية في كوسيرزينا كمدرس للغة الكاشوبية والتاريخ والثقافة الكاشوبية. في أيلول ٢٠٢٠، افتتح 
أطروحة الدكتوراه في Akadamia Pomorska في Słupsk. من ١ تشرين األول ٢٠٢٠، قام بتدريس 

.Chojnice اللغة الكاشوبية في المدرسة الثانوية الثالثة في
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