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هواجس التعليم عن بعد
وإشكالياته في البلدان النامية

في ظل جائحة كورونا

أ. د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت

صدمت جائحة كورونا الحياة اإلنسانية وهّزت أركانها في مختلف تكويناتها 
الوجودية، ويتجلى تأثير هذه الصدمة في مختلف جوانب الحياة اإلنسانية: في 
األدب والفلسفة والتاريخ والتربية وفي مختلف العلوم والفنون، وال ريب في أن 
اآلثار المترتبة على هذه الجائحة قد أصبحت الشغل الشاغل للعلماء، وهاجس 
المفكرين والعلماء، مهما تنّوعت اختصاصاتهم والميادين المعرفية اإلنسانية 

التي يهتّمون بها. 
وضع  إذ  مهوال،  كان  والتعليم  التربية  في  كورونا  تأثير  أّن  فيه  شّك  ال  ومّما 
األنظمة التربوية واالجتماعية في العالم المعاصر على محك الصدمة، ورماها 
بين مخالب األزمة الفريدة من نوعها في تاريخ التربية والتعليم. وقد جاء كورونا 
مسارات  على  ويضعنا  الّتقليدية  أطرها  ويفّجر  التربوية  األنظمة  أوصال  ليهّز 
جديدة تهّدد األنظمة التعليمية الحالية، وتعلن عن بداية سقوطها. فالمدارس 
والمؤسسات التربوية، فقدت اليوم تحت تأثير الجائحة كثيرا من تألقها، ومن 
قدرتها على مواكبة المستجدات سواء في عالم الكوارث واألوبئة، أو في عالم 
الثورة الصناعية الرابعة، وليس من التهويل في شيء القول إّن هذه الجائحة 
جاءت لتدّق المسمار األخير في نعش المدرسة التقليدية، ولتعلن موتها في 
إغالقا  فرضت  قد  الجائحة  هذه  أّن  أبدا  خافيا  وليس  العالم،  أصقاع  مختلف 
في  التعليمية  والمؤسسات  والجامعات  األطفال  ورياض  المدارس  على  كامال 
مختلف أنحاء العالم، وانتقلت بالتعليم إلى حالة افتراضية موّجهه بمعطيات 
الثورة الصناعية الرابعة في مجال االتصال والمعلوماتية. وال ريب في أّن فرضية 
التحول المدرسي إلى عالم افتراضي بدأت تتحقق بصورة واضحة وواقعية في 
مختلف البلدان. وقد ترّتب على األنظمة التعليمية أن توّدع الّتعليم التقليدي 
واالختبار  والسبورة  والطالب  والمعّلم  المدرسة  حيث  الكالسيكية،  بمكوناته 

الورقي، وداعا بائنا ال رجعة فيه.
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لقد أّدت الكارثة الوبائية لكورونا إىل إيقاف عمل 
األطفال،  رياض  مثل:  املختلفة،  التعليمية  املؤسسات 
والكلّيات،  والجامعات،  والخاصة(،  )العامة  واملدارس 
ومراكز التعليم الخاص، ودور الرعاية، وغريها. ولعّل 
هذه هي املرّة األوىل يف التاريخ التي يتم فيها إغالق 
املدارس يف مختلف أنحاء العامل، والتي يتّم فيها تفريغ 
وتبني  روادها.  من  التعليمية  واملؤسسات  املدارس 
طالب  مليار   1.6 من  أكرث  أّن  الجارية  اإلحصائيات 
مختلف  يف  والجامعات  املدارس  خارج  أصبحوا  قد 
معلّم  مليون   63 االنقطاع  هذا  وشمل  العامل،  أنحاء 
العامل. وقد  والثانوي يف  االبتدايئ  التّعليم  يف مرحلتي 
أبوابها يف 191 دولة بنسبة 82.2٪  أوصدت املدارس 
من الطالب املقيّدين يف املدارس، باإلضافة إىل أعداد 
املترّسبني من التعليم واملتوقّفني عنه بفعل الحروب 
العامل.  أصقاع  من  كثري  رحاها يف  الدائرة  والرصاعات 
وقد أثّرت عمليات إغالق املدارس عىل %94 يف املائة 
إىل  لتصل  ترتفع  نسبة  وهي  العامل،  يف  الطالب  من 
والبلدان  الّدخل  املنخفضة  البلدان  يف  املائة  يف   99

املتوّسطة الّدخل من الرشيحة الدنيا« . 
عنوان:  وتحت  اليونسكو،  منظمة  وبحسب 
الجديد  كورونا  فريوس  بسبب  التعليم  »اضطراب 
رقماً  ل  سجَّ الفريوس  »انتشار  فإن  له«،  والتصدي 
قياسيًّا لألطفال والشباب الذي انقطعوا عن الذهاب 
مارس   12 تاريخ  وحتى  الجامعة.  أو  املدرسة  إىل 
ا يف إفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق  2020 أعلن 61 بلداً
عن  الجنوبية  وأمريكا  الّشملية  وأمريكا  األوسط 
إغالق املدارس والجامعات، أو قام بتنفيذ اإلغالق؛ إذ 
ا املدارس يف جميع أنحائه، مم أثَّر عىل  أغلق 39 بلداً
ا  بلداً  14 قام  كم  وشاّب،  مليون طفل   421 من  أكرث 
إضافيًّا بإغالق املدارس يف بعض املناطق ملنع انتشار 

الفريوس       أو الحتوائه. وإذا ما لجأت هذه البلدان 
إىل إغالق املدارس والجامعات عىل الصعيد الوطني، 
فسيضطرب تعليم أكرث من 500 مليون طفل وشاّب 

آخرين، وفق املنظمة«.
ويف تقرير آخر لليونسكو نتبني أن جائحة كورونا 
قد تسببت يف أكرب انقطاع للتعليم يف التاريخ، حيث 
كان لها حتى اآلن بالفعل تأثري شبه شامل عىل طالبي 
قبل  ما  مرحلة  من  العامل،  حول  واملعلمني  العلم 
ومؤسسات  الثانوية،  املدارس  إىل  االبتدايئ  التعليم 
التعليم والتدريب التقني واملهني، والجامعات، وتعلُّم 
منتصف  وبحلول  املهارات.   تنمية  ومنشآت  الكبار، 
نيسان/أبريل 2020، كان 94 يف املائة من طالبي العلم 
عىل مستوى العامل قد تأثروا بالجائحة، وهو ما ميثل 
1,58  بليون من األطفال والشباب، من مرحلة ما قبل 

التّعليم االبتدايئ إىل التّعليم العايل، يف 200  دولة .
أزوالى،  أودرى  لليونسكو،  العامة  املديرة  وقالت 
هذا  شهدنا  أن  أبدا  لنا  يسبق  مل   « السياق:  هذا  يف 
وأضافت  التعليم«،  مجال  يف  االضطراب  من  الحّد 
قائلة: نعي متاما أنّه يجب مضاعفة الجهود املبذولة 
يف سبيل إتاحة االتصال عن بعد للجميع، لكن تبنّي لنا 
أنّه ال ميكن حرص التعلّم املستمر عن بعد بالوسائل 
اإللكرتونية«. وأوضحت أنه: »يجب علينا، إذا ما أردنا 
تقليص الفجوة القامئة بالفعل، تبّني حلول بديلة عىل 
غرار توظيف البث اإلذاعي والتلفزيوين عىل املستوى 
ما  وهو  مبتكرة،  تعلّم  أساليب  واستحداث  املحيل، 
نضطلع به بالفعل مع رشكاء التحالف العاملي للتعليم 

الذي يتوقف عىل مثل هذه الحلول املبتكرة. 
كارثة التعليم عن بعد يف البلدان النامية الفقرية :

جائحة  ظل  يف  بعد،  عن  التعليم  إشكالية  تأخذ 
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كورونا، صورة أزمة وجودية، ويشكل هذا الّنمط من 
التعليم، يف ظل هذه الظروف الوبائية، كارثة إنسانية 
مبا لها من أبعاد اقتصادية واجتمعية. فاملشكلة ليست 
دوامة  يف  وإمنا   ، ذاته  بعد  عن  والتعليم  التعليم  يف 
العالقات املعّقدة التي تفرضها مختلف متغريات هذه 
التي  النامية  أو  الفقرية  البلدان  الظاهرة وال سيم يف 
الجنوب. فالتعليم عن  ببلدان  يصطلح عىل تسميتها 
بعد يف هذه البلدان جاء بصورة كارثية وهو يف الوقت 
واجتمعيّا  تربويّا  كارثية  نتائج  ذاته  يف  يحمل  نفسه 

واقتصاديّا. 
استطاعت  الوبائية  الجائحة  هذه  تأثري  وتحت 
البلدان املتقّدمة أن تعتمد التعليم عن بعد -وإن كان 
لتوفّر  طبيعية  كنتيجة  وذلك   - ما  حّد  إىل  بصعوبة 
أجهزة  من  التحتية  والبنية  املناسبة  التعليمية  البيئة 
هذا  ولكن  وخربات.  ومهارات  ومعدات  ووسائل 
العامل  أنحاء  مختلف  يف  وكارثيا  صعبا،  كان  التحّول 

الثالث والسيم يف دول الجنوب عىل نحو خاص.
ويتّضح بجالء أّن التّفاعل بني كورونا والتّعليم عن 
بعد يؤّدي إىل نتائج كارثية، والسيم يف البلدان النامية 
واالجتمعية  االقتصادية  املستويات  يف  فقرا  واألكرث 
وتتجّسد  الّسواء.  عىل  واملجتمع  لألرسة  والتعليمية 
الكارثة يف ظواهر عديدة نذكر منها: الترّسب املدريس، 
وعملة األطفال، والتّمييز بني الجنسني، والبطالة بني 

اآلباء العاملني، وزيادة حّدة النقص يف التغذية. 
وسنحاول يف هذه املقالة تناول بعض جوانب هذه 

القضية املعّقدة يف البلدان النامية. 

ضعف البنية التحتية اإللكرتونية: 

شبكات  متتلك  التي  الغنيّة،  الدول  استجابت 
أجهزة  إىل  الوصول  وإمكانية  الرسعة  عالية  إنرتنت 

املناهج  تحويل  تّم  حيث  وفعالة،  رسيعة  رقمية، 
اإلنرتنت  عرب  بعد  عن  الدراسة  إىل  بكاملها  الدراسية 
كان  األمر  هذا  ولكن  األخرى.  اإلعالمية  والوسائط 
معّقدا ومؤملا جدا بالّنسبة إىل الدول النامية والفقرية 
التي كانت تعاين من ضعف شديد يف أنظمتها الصحية 
واالقتصادية واالجتمعية قبل أزمة الجائحة وبعدها، 
حيث تسبّبت جائحة كورونا يف حرمان رشائح هائلة 
من الطالب من الوصول إىل أي نوع من أنواع التعليم 
بسبب ظروف الفقر املدقع، وغياب إمكانية الوصول 
يف  والطالب  التالمذة  فأغلب  الرقمية.  التقنيات  إىل 
البلدان الفقرية ال ميلكون أجهزة االتصال والحواسيب 
صعوبة  عن  فضال  واملهارات،  والربمجيات  والكتب 
للحواسيب  امتالكهم  أوعدم  باإلنرتنت  اتصالهم 

املحمولة.
تقرير  يف  تاميز”  “نيويورك  صحيفة  أفادت  وقد 
لها، أّن مئات املاليني من األطفال يف البلدان الفقرية، 
يفتقرون إىل أجهزة الكمبيوتر أو اإلنرتنت، وقد توقفوا 
عن التعليم بشكل كامل بسبب تفيش فريوس كورونا 

املستجّد.

ومع أن إغالق املدارس يف البلدان الغنية له نتائج 
سلبية كبرية جدا، فإن الكارثة تأخذ طابعا وجوديا يف 
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ال  ما  أن  الجارية  الدراسات  تبنّي  إذ  الفقرية.  الدول 
متابعة  من  يتمّكنوا  لن  طفل  مليون   465 عن  يقل 
الدراسة عن بعد ألنّه ال تتوفّر لديهم خدمة اإلنرتنت. 
يف  األطفال  من  املاليني  مئات  يشمل  األمر  وهذا 
البلدان الفقرية الذين يفتقرون إىل أجهزة الكمبيوتر 

أو اإلنرتنت. وقد توقفوا عن التعليم بشكل كامل.
وأفادت منظمة اليونسكو، أّن حوايل 826 مليون 
طالب يف البلدان النامية، أي ما يعادل نصف العدد 
اإلجميل للمتعلمني الذين حالت أزمة كورونا بينهم 
وبني مقاعد الدراسة، ال ميتلكون جهاز حاسوب منزيل، 
وبيّنت أيضا أن ٪43 من املتمدرسني – أي ما يعادل 
االتصال  عىل  القدرة  ميلكون  ال  طالب  مليون   706

باألنرتنيت.
وتبنّي اإلحصائيات الجارية أّن 89 ٪ من املتعلمني 
يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال ميتلكون أجهزة 
حاسوب منزلية، يف حني أّن 82 ٪ منهم يفتقرون إىل 
إمكانية االتصال باإلنرتنت. وتبني هذه اإلحصائيات أّن 
ما يقرب من 56 مليون متعلّم يقطنون يف مناطق ال 
تغطّيها شبكات املحمول، مع العلم أّن قرابة الّنصف 
منهم متواجدون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 
تواجه  التي  التحديات  أكرب  تشكل  العوامل  وهذه 

هذه البلدان يف ظل الجائحة. 
عاملة األطفال :

تتعلق  كبرية  كارثة  إىل  بعد  عن  التعليم  أدى 
الناجم   ، املدارس  إغالق  أدى  لقد  األطفال،  بعملة 
عن فريوس كورونا املستجّد، إىل خروج األطفال من 
مقاعد الدراسة إىل الشوارع للعمل يف أجزاء كثرية من 
العامل النامي بسبب حاجة عوائلهم إىل املال. ووفق 
املاليني  مئات  فإّن  تاميز«،  »نيويورك  لصحيفة  تقرير 

أجهزة  إىل  يفتقرون  الفقرية،  البلدان  األطفال يف  من 
الكمبيوتر أو اإلنرتنت وقد توقّفوا عن التّعليم بشكل 

كامل.
وهنا أيضا، ومن جديد، فإنّنا نعتقد حضور إشكالية 
ال  وامليسورة،  الفقرية  األرس  بني  االجتمعي  التّفاوت 
املنزل،  ومساحة  األبوين،  بثقافة  يتعلّق  ما  يف  سيّم 
ودخل األبوين، وعدد أفراد األرسة. وميكن القول بأن 
األرس  هي  ثقافيّا  واملحظوظة  ماديا،  امليسورة  األرس 
تتميز  التي  الفقرية  األرس  من  للخطر  عرضة  األقل 
السكن وضعف  بتعّدد األطفال، وبصغر املساحة يف 
ثقافة الوالدين. وقد ساهم إغالق املدارس الناجم عن 
فريوس كورونا املستجّد، بخروج األطفال من مقاعد 

الدراسة إىل الشوارع للعمل، كم أسلفنا. 
الترسب املدريس :

استحالة  كورونا  فرضتها  التي  املشكالت  أكرب 
التعلم عن بعد بالنسبة إىل فئات واسعة من األطفال، 
وذلك لغياب البنية التحتيّة الذي من شأنه أن يؤدي 
إىل إقصائهم كليا من املدرسة.  وقد أشارت البيانات 
كورونا يف  جائحة  تفيش  وترية  تسارع  إىل  اإلحصائية 
أّدى إىل إغالق  أبريل/نيسان  2020، وهو ما  مطلع 
املدارس يف وجه %90 من الطاّلب حول العامل، غري أّن 
ذلك العدد قد تراجع بحوايل الثلث، حيث أعيد فتح 
ولكن  آسيا،  أوروبا ورشق  املدارس يف  كبري من  عدد 
إعادة فتح املدارس يف أماكن أخرى كثرية ما زال بطيئا.

عىل  أنّه،  إىل  »اإليكونوميست«  مجلة  وأشارت 
أمور  أولياء  ينتاب  الذي  املربر  الخوف  من  الرغم 
زال  ما  الذي  املستجد  كورونا  فريوس  جراء  الطالّب 
التزام  املدارس، وصعوبة  وازدحام  الفهم،  عصيا عىل 
الطالب بارتداء الكممة وإجراءات التباعد االجتمعي، 
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فإّن فوائد إعادة فتح املدارس تفوق األرضار املرتتّبة 
عىل إبقائها مغلقة يف وجه الطالب.

وتبنّي الدراسات الجارية أّن نسبة كبرية جّدا من 
تشّجع  باتت  قد  آسيا  وجنوب  أفريقيا  يف  العائالت 
معرتك  ودخول  الدراسة،  عن  التخيّل  عىل  أطفالها 
االقتصادية.  الصعوبات  بسبب  الزواج  أو  العمل، 
 Save the( األطفال«  »أنقذوا  منظّمة  حّذرت  وقد 
طفل  ماليني   10 حوايل  أّن  من  الخريية   )Children
من  ومعظمهم  املدريس،  الترّسب  خطر  يواجهون 
الفتيات. ومثة خوف من أّن متتّد الخسائر يف التعلُّم 
إىل ما يتجاوز هذا الجيل، وأن متحى عقود من التقّدم 
يف مجاالت ليس أقلها دعم فرص الفتيات والّشابات 
من  يترّسب  وقد  فيه.  والبقاء  بالتعليم  االلتحاق  يف 

التعليم نحو 23,8 مليون طفل. 
جاءت  الّساحل،  منطقة  يف  والسيم  أفريقيا،  ويف 
حاالت إغالق املدارس عىل الصعيد الوطني يف وقت 
بالفعل  مغلقا  املدارس  من  جدا  كبري  عدد  فيه  كان 
أو  لألمن،  البالغ  االنعدام  بسبب  إّما  أشهر،  لعدة 
وتؤدي  املناخية.  املخاطر  أو  اإلرضابات  بسبب 
جنوب  أفريقيا  يف  التعليم  وضع  تفاقم  إىل  الجائحة 
الصحراء الكربى حيث كان يعيش، قبل الجائحة، 47 
يف املائة من أطفال العامل املوجودين خارج املدارس 
البالغ عددهم 258  مليون طفالاً(  30 يف املائة منهم 

بسبب النزاعات وحاالت الطوارئ(. 
طفل  مليون   40 أّن  اإلحصائية  التقديرات  وتبنّي 
املبّكرة  الطفولة  مرحلة  التّعليم يف  فرص  فاتتهم  قد 
وهكذا  املدريس.  للتعليم  السابقة  الحرجة  الّسنة  يف 
فقدوا التواجد يف بيئة محّفزة وثرية، وفاتتهم فرص 
للتّعلم، والتّفاعل االجتمعي، بل والحصول عىل القدر 
الكايف من التغذية يف بعض الحاالت، ومن املرّجح أن 

املدى  عىل  الصحي  بنمئهم  اإلرضار  إىل  ذلك  يؤدي 
الطّويل، والسيم األطفال الذين ينتمون إىل أرس فقرية 

أو محرومة.

أشارت منظّمة اليونسكو إىل املخاطر الكبرية التي 
عن  التعليم  مهارات  عىل  املعلمني  بتأهيل  تتعلّق 
بعد، ويبدو أّن قدرة البلدان الفقرية عىل تقديم هذا 
الدعم محدودة للغاية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء 
املرحلة  معلّمي  من   64% سوى  يتلّق  مل  الكربى، 
الحّد  الثانوية  االبتدائية، و%50 من معلمي املرحلة 
األدىن من التّدريب، الذي غالبااً ما ال يشمل املهارات 
التي  السياقات  يف  حتى  .وذلك  األساسية،  الرقمية 
تتوفر فيها الوسائل الرقمية الكافية، وهذا يعني أّن 
مهارات  أبسط  إىل  اليوم  يحتاجون  املعلمني  أغلبية 
أزمة  أبرزت  وقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
جبارة  جهود  إىل  بحاجة  املعلمني  تأهيل  أّن  كورونا 
لتدريب املعلمني بشكل أفضل عىل استخدام أساليب 

جديدة يف مجال التعليم عن بعد. 

تأزم الوضع االقتصادي لألرسة: 

لهذا  سيكون  هشاشة،  األكرث  التعليم  نظم  ويف 
االنقطاع يف السنة املدرسية تأثري سلبي غري متناسب 
عىل التالميذ األكرث ضعفا، الذين يواجهون محدودية 
املنزل.  التعلُّم يف  استمرارية  تكفل  التي  الظروف  يف 
ومن شأن وجودهم يف املنزل أيضا أن يزيد من تعّقد 
يتعنّي  الذين  وأمهاتهم  آلبائهم  االقتصادي  الوضع 
عليهم إيجاد حلول لتوفري الّرعاية أو لتعويض خسارة 

الوجبات الغذائية املدرسية.
تقديم  عدم  حالة  يف  أنّه  من  متزايد  قلق  ومثة 
يعودون  ال  قد  فإنهم  الطالب،  لهؤالء  املالئم  الّدعم 
إىل املدارس أبدا، ومن شأن ذلك أن يزيد من مفاقمة 
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التقدم  القامئة بالفعل، وقد يعكس مسار  التفاوتات 
أهداف  من  وغريه  الرابع  الهدف  بشأن  املحرز 
التعلُّم  أزمة  مفاقمة  عن  فضالاً  املستدامة،  التنمية 
االجتمعية  القدرة  تآكل  إىل  ويؤّدي  بالفعل،  القامئة 
يستطيعون  ال  قد  األطفال  فأغلب  واالقتصادية 
التأثري  بسبب  املقبل  العام  يف  باملدارس  االلتحاق 

االقتصادي للجائحة وحده . 
يف  طفل  مليون   370 أّن  الجارية  التقارير  وتبني 
املدرسية  الوجبات  فقدان  من  قد ترضروا  بلدا   195
والتغذية يف  بالصحة  املتعلقة  الخدمات  من  وغريها 
األشهر األوىل من الجائحة، مّم أدى إىل زيادة معدالت 
الجوع ونقص التغذية بني أشد الفئات حرمانا. ومع 
ذلك، متكنت بعض البلدان من تكييف برامج التغذية 
األنشطة  تعطل  ويؤثر  عليها.   والحفاظ  املدرسية 
والخدمات  الصحية  الخدمات  عىل  أيضا  التعليمية 
النفسية - االجتمعية، ألّن املؤسسات التعليمية تعمل 
أيضا كمنصات للوقاية والتشخيص وتقديم املشورة. 

تعميق الفجوة بني الجنسني: 

لقد أخفق ما يقدر بنحو 40 ٪ من أشد البلدان 
أزمة  لخطر  املعرضني  العلم  طالب  دعم  يف  فقرا 
كورونا، ويتّضح أن مثة ميال إىل إغفال أوجه التفاوت 
جهود  يف  الجنسني  بني  املساواة  وانعدام  التعليم  يف 
األعمل  تؤدي  أن  ميكن  إذ  املرض،  لتفيش  التصدي 
إىل  الفتيات،  بها  تقوم  التي  تلك  وخاصة   ، املنزلية 
الحيلولة دون حصول األطفال عىل وقت كاٍف للتعلم. 
ومن املرّجح أّن العدد اإلجميل لألطفال الذين لن 
املدارس  انتهاء فرتة إغالق  يعودوا إىل دراستهم بعد 
سيكون أكرب حتى من ذلك. ويؤدي إغالق املدارس إىل 
األطفال،  لزواج  أكرث عرضة  والشابات  الفتيات  جعل 

تقلّل  الجنيس، وكلّها عوامل  والعنف  املبّكر  والحمل 
التأثري  التعليم.  ويف ظل  من احتمل استمرارهن يف 
للجائحة  العاملية  االقتصادية  للتداعيات  املزدوج 
إىل  التعلّم  أزمة  تتحّول  أن  ميكن  املدارس،  وإغالق 
املؤسسات  إغالق  أّن  ويتّضح  األجيال.  عىل  كارثة 
لها  تتعرض  التي  املخاطر  زيادة  التعليمية يؤدي إىل 
ألنواع  عرضة  أكرث  ألنهن  وذلك  والفتيات،  النساء 
متعددة من سوء املعاملة، من قبيل العنف العائيل، 

واملقايضة بالجنس، والزواج املبكر والقرسي.
وقد حّذرت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
عىل  املدارس  إغالق  أن  من  )اليونسكو(  والثقافة 
مخاطر  عنه  تنتج  قد  النامية  الدول  يف  واسع  نطاق 
مدمرة، السيّم بالنسبة للفتيات، الاليت تزيد احتملية 
مرتني  مبعدل  األرجح  عىل  املدرسة  من  خروجهن 
الجارية  الدراسات  وتبنّي  بالذكور،  مقارنة  ونصف 
أّن إغالق املدارس سيكون له تأثري مدّمر ليس فقط 
من ناحية التعلّم، بل كذلك من حيث أمن األطفال 

وسالمتهم.

الخامتة :

إلشكالية  املخترصة  مقاربتنا  خالل  من  اتّضح 
اإلشكالية  هذه  أن  كورونا  زمن  يف  بعد  عن  التعليم 
النامية،  البلدان  يف  جدا  معّقدة  مسارات  تأخذ 
األطفال  حياة  عىل  مدمرة  سلبيّة  بصورة  وتنعكس 
واألرس وال سيم يف البلدان الفقرية. فأزمة كورونا التي 
فرضت التّعليم عن بعد أّدت إىل ترّسب األطفال من 
املدرسة، وتعميق الهّوة بني الدول املتقدمة والنامية، 
مثلم أّدت إىل زيادة حّدة الفقر، وتعميق الهوة بني 
الجنسني، وزيادة األمراض واملشكالت االجتمعية التي 
الطالق،  نسب  وزيادة  األطفال  ضد  بالعنف  تتعلّق 
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وتفكك العائالت، وضعف العناية الصحية التي كانت 
الغذايئ  الصّحي  األمن  وخسارة  املدارس،  يف  متوفرة 
لألطفال الذي كانوا يحصلون عىل العناية الّصحية يف 

املدارس. 
هل  هو:  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  وهكذا 
من  وهل  املعقدة؟  اإلشكالية  هذه  من  مخرج  من 
تحديات  مواجهة  من  الفقرية  البلدان  ميكن  توجيه 
االقتصادية  وارتداداته  وإشكالياته  بعد  عن  التعليم 
واالجتمعية؟ هذا هو الّسؤال الصعب الذي يجب أن 
يُطرح أمام الباحثني والدارسني يف مختلف القطاعات 

العلمية. 
وإذا كانت الّدول املتقدمة، وقد وقعت يف حبال 
الكارثة، تنئ من شدة وقعها، وتقف حائرة يف  هذه 
الجائحة،  هذه  آثار  من  الخالص  عن  البحث  مسار 
التعليمية قد تصدعت وانهارت  وإذا كانت أنظمتها 
تحت ثقل هذه األزمة، فإنّه من باب أوىل أن تكون 
الحالة يف الدول النامية أكرث كارثية. فاملشكلة ترتبط 
بصوة  منه  وتغتذي  تغذيه  وهي  والتخلف  بالفقر 
تفاعلية،  ذلك أّن الفقر قد أّدى إىل كارثة عدم القدرة 
االنقطاع  أّدى  مثلم  اإللكرتوين،  التعليم  مجاراة  عىل 
املدريس إىل زيادة حّدة الفقر واملشكالت االجتمعية. 

فالفقر والتخلف والتبعية معضلة دامئة يف البلدان 
الفقرية، ويبدو لنا أن الحّل الحقيقي يكمن يف تحرر 
مسألة  وهذه  وعدميتها،  فقرها  من  البلدان  هذه 
عويصة معّقدة سياسية واجتمعية تحتاج إىل عقود 
هذه  يف  حقيقية  إرادة  توفرت  إذا  هذا  الزمن  من 

الدول املنكوبة بالتخلف والفقر. 
الدول  أن تدعم  إمكانية  التفكري يف  اآلن  ويجري 
الغنية البلدان الفقرية، من أجل التخفيف من حدة 
الصدمة وعواقب األزمة الوجودية املتعلقة بإشكالية 
التّساند السلبي بني كورونا والتعليم عن بعد يف توليد 

كارثة ذاتية التوليد بنتائجها املدّمرة. 
الدويل  التعاون  أهمية  إىل  نشري  أن  يجب  وهنا 
يف مجال تقديم الدعم واملساندة اللوجستية واملالية 
واالقتصادية للدول األكرث فقرا، ويرتتب عىل املنظمت 
التعاون  والقطاعات،  املسارات  مختلف  يف  الدولية، 
من أجل احتواء ترجيعات هذه الصدمة عىل البلدان 
ضّد  األطفال  من  أجيال  وحمية  لحميتها  الفقرية 
الفقر والفاقة والترسب. ويحتاج األمر أيضا إىل جهود 
كبرية من قبل الحكومات املحلية ومؤسسات املجتمع 
أن تسهم يف دعم وتعزيز مسرية  التي ميكنها  املدين 

التعليم عن بعد يف هذه البلدان. 


