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الضوء في آخر نفق التربية

نورما غمراوي | الخميس 25 آذار 2021 تربية و تعليم | وجهة نظر | 

ال يختلف اثنان ع� أننا نمرُّ � أوقاٍت غ� مسبوقة، أو نعيش ما بات ُيسمى بـ«الطبيعي الجديد» (new normal). إذ ال تكاد ندوة

تربو�ة اف�اضية تخلو من القول إننا نعيش تجربًة باإلكراه، ال يَد لنا فيها أو حيلة. املهم أننا جميعاً نّتفق ع� أن التجربة وضعت

1,6 بليون متعّلم، مع عدد ضخم من معّلم� وتربو��، وراء الشاشات، وباتت تكنولوجيا املعلومات والتواصل العنصر األهم �

العملية التعّلمية، ولوالها ملا كانت مس�ة التعّلم «العرجاء» قادرة ع� االستمرار. 

وقد تلّقفت وزارات ال�بية حول العالم جائحة كورونا بطرائق ومقاربات واس�اتيجياٍت متباينة، يمكن تصنيفها ضمن

مجموعت� ال ثالث لهما: األو� كانت لديها البص�ة وفهمت أّن الجائحة طو�لة األمد، فتأقلمت وأْقلمت منظوماتها

ال�بو�ة وطّورتها؛ وتأ� � مقّدمها دول شرق آسيا. والثانية، آثرت االنتظار ظناً منها بأن الجائحة ستستمر لبضعة

شهور، فإذا بالعام الدرا� «املكلوم» األول ينتهي، و�لحق به عام ثان... طبعاً ذهنية االنتظار والتحّجر تستجّر بعضها،

وهي ُسبحٌة وتكّر. ولو تعاطينا بذهنيٍة علمية وقمنا باحتساب منجزات هذه الوزارات لكانت النتيجة مخز�ة وعاراً عليها.

فيبدو أنها لم تقرأ أو تعي كيف انهارت مؤسسات ضخمة وانتهت بعدما ترّبعت ع� عروشها لسنواٍت بسبب تمسكها

«بمقاومة التغي�» . 

و إذ نعيش � مجتمعاتنا حالياً شعوراً بأننا بدأنا رؤية الضوء � آخر النفق بسبب اللقاحات، ال سيما من وزارات

الصنف الثا�، ال بّد لنا أن ال نبالغ بذلك التفاؤل ألّن اللقاحات بحد ذاتها تجارب ال نعرف إ� أين تتجه. فها هو لقاح

من أشهر اللقاحات ُيجّمد استخدامه ب� ليلة وضحاها بسبب عوارض بدأ يتسبب بها. وهناك متحّور جديد للف�وس ال

يمكن لفحص PCR تمييزه، وبالطبع العلماء ال يزالون ال يعلمون ما إذا كانت اللقاحات ستكون مجدية معه. فمن

املمكن بمكان، أن يتبّدد الضوء الذي نوّد أن نتخيله آخر النفق. 

ال أقصد أن أكون سوداو�ة ولكن اإلتحاد اإلفر�قي أعلن، ع� سبيل املثال، أنه يحتاج إ� ثالث سنوات لتلقيح 60% من

سكانه، وإن دّل هذا ع� �ء، فهو يدّل ع� أن الّتعا� من كورونا والعودة ملا كّنا عليه يكاد يكون مستحيالً لسبب�

اثن�. أوالً، إن عملية التلقيح 100% ستتطلب ما يقارب خمس سنوات. وثانياً، ع� سبيل املثال نفسه، ووفقاً لألرقام

املذكورة من اإلتحاد اإلفر�قي. فإنه مع مرور وقت كهذا لن يكون رّواد املدارس قادر�ن أصالً ع� العودة ملا كانوا عليه،

حتى لو أُتيح لهم ذلك. ألنهم سيكونون قد تغ�وا وتغ�ت معهم طرائق العمل التي يستطيعون أداء مهامهم
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لن يكون رّواد املدارس قادر�ن ع� العودة ا� ما كانوا عليه حتى لو أُتيح لهم ذلك

بواسطتها. 

إذاً يجب أن نعي جميعاً أن ما قبل كورونا، ليس كما بعدها. فتقر�ر ماكنزي يقول أننا «ال زلنا ال نستطيع تصّور األثر

الحقيقي لكوفيد-19 ع� منظومة التعليم» وأنه ال زلنا نحتاج لوقت طو�ل لنفهم ذلك األثر. وتتسارع الدول حالياً إ�

رصد املوازنات ملا يسّمونه «بإعادة املنظومة التعليمية إ� السّكة» . ف��طانيا خصصت 1 بليون جنيه اس�ليني ل�ميم

التعّلم � املدارس، بينما خّصصت الواليات املتحدة األم�كية 40 بليون دوالر ل�ميم التعّلم � الجامعات. 

نحن ُمج�ون للنظر إ� املنظومة ال�بو�ة بشكٍل مختلٍف، إليجاد طرائق جديدة لحل مشكالت قديمة أو مستحدثة. إنها

معركٌة لن تنفع معها أسلحتنا وأدواتنا وأفكارنا القديمة. نحن بحاجة للتفك� «من خارج الصندوق» أك� من أي وقٍت

م�، وأن ال ُنكّرر أنفسنا وأفكارنا. فتلك األدوات واألفكار لم ُتصلح املنظومة ال�بو�ة املوجودة وامله�ئة أصالً قبل

كورونا، والفحص األك� لها كان هذه الجائحة. فاملنظومة لم تستطع امتصاص الصدمة ووجدت نفسها عاجزة

فتجّمدت؛ وقد قّرر صنّاع القرار االنتظار الذي يبدو أنه لن ينتهي أو أنهم سينهونه مقابل ثمن ضخم يتمثل بإعادة رّواد

املدارس إليها، بما يعنيه ذلك من «مجازفة كب�ة باألرواح». 

واألسوأ أن الكث��ن من ُصنّاع القرار زادوا الط� بِّلة ع� التشديد ع� املركز�ة باتخاذ القرارات، علماً أن أبسط علوم

اإلدارة � األزمات تق� باعتماد الالمركز�ة اإلدار�ة. فالالمركز�ة، مع وجود األطر املناسبة للمحاسبة، تسمح بظهور

الحلول واألفكار املبدعة التي بكث� من األحيان ال يمكن أن تخطر ببالهم وُتشّكل نواًة للحل.

إّن الدروس املستقاة من الَحْجر لدى الوزارات من النوع األول، ال ترتبط بما يجب أن تقوم به � حال تعرضها لجائحة أو

كارثة أخرى، فتقار�رها تقول بأنه يجب ال�كيز ع� جعل األنظمة التعليمية أك� تماسكاً. وأن يجري العمل ع� تحديد

املهارات التي يحتاجها املعلمون فيعّززونها لديهم، وفيما بينهم. إضافًة إ� االستفادة من االبداعات املفيدة وصوالً إ�

تصميم التغي� اإليجابي الذي يساهم بتحس� جودة التعليم. 

ولو أردنا أن نرى ذلك الضوء � آخر النفق ال بد أن نفسح املجال ملن هم � موقع العمل مع املتعلم�، أن يكونوا جزًءا

من الحلول بدالً من كونهم منّفذين لقرارات صنّاع القرار ال�بوي، الذين بغالبيتهم لم يمارسوا التعليم يوماً ، أو لم

ينجحوا � ممارسته. فهل يعرف املعنّيون بصنع القرار ال�بوي، بعد أن استنزف االنتظار منظوماتهم ال�بو�ة، السبيل
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إ� هذه القنوات ؟ هل يجرب صنّاع القرار ال�بوي طرائق جديدة، ليع�وا هذا النفق؟ 

* أستاذة جامعية وباحثة تربو�ة 

 اش�ك � «األخبار» ع� يوتيوب هنا

أرید أن أموت": عامل بنغالي في لبنان یروي قصتھأرید أن أموت": عامل بنغالي في لبنان یروي قصتھ""

https://www.youtube.com/channel/UCesINM73oox7GBSXTHz9Xiw?%20%20sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=4thVpaUp4V4

