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الّتعلیم اإللکترونّي وتحّدیاته في ضوء  إشکالّیات   "قراءة نقدیة في کتاب 
 جائحة کورونا" للدکتور علي أسعد وطفه 

: المقدمة  -1

كتاب اإللك��و�ّي   �عّد  الّتعليم  (إش�الّيات  تناولت  ال�ي  النادرة  األعمال  من  وطفھ  أسعد  ع��  الدكتور 

قراءة سوسيولوجّية �� جدليات الّتفاعل والّتأث��) " و�حرز هذا الكتاب    - وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا  

أسلو�ھ ومن�جيھ، ويعد إضافة    قصب السبق �� ميدان، وهو عالوة ع�� ذلك متم�� �� موضوعھ، جديد ��

 الفلسفية. معرفية نوعية �� من�جھ ومضامينھ 

الّتعليم    (إش�الّيات  وطفھ  أسعد  ع��  الدكتور  العتيد  السوري  املفكر  كتاب  ع��  وقعت  وعندما 

  
ً
مركز دراسات ا�خليج وا�جز�رة العر�ية  عن  اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا)، والذي صدر أخ��ا

م، امتلك�ي إحساس عميق وشامل بالسعادة وغمرت�ي حالة من النشوة الفكر�ة القتنا�� الفائق بأّن 2120

ة جديدة إلش�اليات الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا،  اتھ رؤ�ة نقديّ الكتاب يحمل �� طيّ 

�ا��ا، ويستق��ي مختلف ا�جوانب  ومتغ�ّ ة  أث�� ب�ن مختلف عوامل هذه القضيّ فاعل والتّ ات التّ بحثا �� جدليّ 

  .1اإلش�الية ال�ي تتعلق بال��بية والتعليم اإللك��و�ي �� زمن ال�ورونا

إبداعيا  نقديا  خوضا  وطفھ  الدكتور  املؤلف  يخوض  أن   �� مغامرة  أو  غرابة  ثمة  قضايا    وليس   ��

نقدية   ونزعة  فكر�ة  حصافة  من  عنھ  عرف  ملا  والثقافة،  والعوملة  أك�� املدرسة  من  جعلتھ  ثور�ة  وروح 

 
ّ
ة املعاصرة تناوالة ال��بو�ّ �بوي قدرة ع�� تناول القضايا الفكر�ّ املفكر�ن العرب �� مجال علم االجتماع ال�

ة لعلم االجتماع  فذا وأصيال بحكم خ��تھ الطو�لة وأصالتھ العلمية وانتسابھ إ�� املدرسة الفر�سية النقديّ 

ا للعالقةا متجددا وحداثيّ س فضاء فكر�ّ قدي الكب�� بي�� بورديو الذي أّس النّ قدي ا�جديد بزعامة املفكر  النّ 

 
ّ
 . 2ةياسة الرأسماليّ �بية وا�حياة الّس ب�ن ال�

 
سعد وطفه: إشكالّيات الّتعليم اإللكـترونّي وتحّدياته في ضوء جائحة كورونا قراءة  -1

ٔ
سوسيولوجّية في جدليات الّتفاعلد. علي ا

ثير، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية 
ٔ
 .15م، ص 2021والّتا

سمالية المدرسة في عالم متغير للدكـتور علي وطفه، مركز نقد وتنوير،  - 2
ٔ
. م 2020ديسمبر  11د. صابر جيدوري: قراءة في كـتاب را

محمود محمد علي .د. أ
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الکتاب ودوافعه:  -2

الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا) أك�� قضايا    �� كتابھ (إش�الّيات  يالمس املؤلف 

والتعليم   (�وفيدال��بية  �ورونا  جائحة  ظل   �� وجوهر�ة  ا�جائحة  19-حساسية  تلك  دفعت  حيث   ،(

الذي   الواقع  مع  للتعامل  ومبتكرة  مناسبة  بدائل  تطو�ر  إ��  العالم  مختلف دول   �� التعليمية  املؤّسسات 

م عن �عد، وتدر�ب أعضاء هيئة التّ 
ّ
جدريس ع�� استخدام برامفرضتھ ا�جائحة، وأهّمها االنتقال إ�� التعل

التّ التّ  ع��  الطلبة  تدر�ب  إ��  إضافة  اإلن��نت،  ع��  وأدواتھ  ومواّده  وكيفيّ عليم  ال��امج  تلك  مع  ةعامل 

عليم والباحث�ن وصّناع القرار ع�� اآلثار ال�ي استخدامها. و��دف هذه الّدراسة إ�� إطالع املسؤول�ن عن التّ 

ف��ا ا�جائحة ع�� العمليّ 
ّ
��امج وتداب�� الطوارئ التعليمية ال�ي �سهم �� ا�حّد ة، والسياسات والة التعليميّ خل

باعتباره بديال مناسبا �� ضوء   الّتعليم اإللك��و�ي  العملية، وكيفّية االستفادة من  من تداعيا��ا ع�� تلك 

 انتشار ا�جائحة وحداثيّ 
ّ
 . 1ةياسة الرأسماليّ �بية وا�حياة الّس ا للعالقة ب�ن ال�

ع��   الدكتور ليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا) عصارة تفك��  ويعد كتاب (إش�الّيات الّتع 

وطفھ �� الفلسفة والثقافة ال��بية والعلوم واملعرفة ال�ونية، ولذلك لم أهدر الفرصة وحاولت أن أغتنمها  

فيھ ملا  وذلك  الرائع،  الكتاب  هذا  ف�ا  من  لقراءة  �عضا.  �عضها  من  االستفادة   �� لإل�سانية  هذه  خ��  نت 

القراءة ال�ي نتناولها �� قسم�ن كب��ين: مدار القسم األول ع�� التقديم املادي للكتاب، والقسم الثا�ي ع��  

 .أهم القضايا ال�ي �سطها الكتاب للدرس والتأمل وا�حوار 

 :�� هدف�ن أساسي�ن، أو جعلهما �� دافع�نوطفھ  و�ذلك يمكن قراءة أهداف الدكتور ع��  

األول  يقوم  ن  :الدافع  معر��  التّ   ع��ظري  مظاهر  مختلف  ف��وس  تناول  أحد��ا  ال�ي  األزمة  ب�ن  فاعل 

(�وفيد ملرض  املسّبب  املستجّد  املراحل 19-�ورونا  مستو�ات  مختلف   �� �عد  عن  اإللك��و�ّي  والتعليم   (

فرض��ا  التعليمية. و�س�� إ�� تقديم صورة مت�املة للتفاعالت القائمة ب�ن تلك ا�جائحة والتحديات ال�ي

ع�� التعليم، و��� تقديم تصّور شمو�ّ� لتأث��ها �� العملية التعليمية وال سيما إغالق املدارس واملؤسسات  

وتتطرّ  العالم،  أنحاء  مختلف   �� االجتماعية  األ�اديمية  والتحديات  اإلش�اليات  مختلف  مناقشة  إ��  ق 

 . 2�عاملها مع هذه األزمة والّسي�ولوجية وال��بو�ة ال�ي تواجھ املؤّسسات التعليمية ��

الثا�ي العر�ية  ع  :الدافع  املستو�ات   �� وتفاعال��ا  �ورونا  جائحة  أ�عاد  تحليل  ع��  يقوم  واق��،  م�� 

والعاملية، والسيما �� مستوى التأث�� املدّمر لهذه ا�جائحة ع�� أطفال املدارس وشباب ا�جامعات، كما ع��  

 عن
َ

بإم�انّية تدم�� ال��اء الفكري للبشر،    ااأل�عاد االقتصادية، وعالق��  اآلباء واألّمهات، كما تحاول الكشف

مواجهة    �� املهارات  و�عداد  ا�خ��ات  و�شكيل  األدمغة  وت�و�ن  العقول  بإعداد  املعنّية  ال��بية   �� املتمثل 
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لمة و�خرج فتّيا من��ا ي��يء زمن ا
ّ
لبشر�ة،تحّديات املستقبل، الذي نرجو لھ أن يبّدد العتمة، و�دّمر الظ

 . 1و�ب�ج من جديد طفول��ا الّضائعة

الهدف    ع��مضمون الكتاب وفحواه ومادتھ �� االستدالل  وطفھ  وألك�� من سبب فقد جعل الدكتور ع��   

أ�حاب الدافع الثا�ي، ب�ن   ع��فرصة للتعليق بالسلب    األول، أي ع�� ا�جانب النظري املعر��، مستغال �ّل 

 .نقد أو نقض

ف القارئ بمقصوده بإش�الّيات الّتعليم  �� مقدمة كتابھ أن �عرّ وطفھ  ة الدكتور ع��  مهمّ �انت   ،من هنا 

   أّن   يبّ�ناإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا"، وأن  
ّ
تمث ل ظاهرة عاملية �وكبية،  ا�جائحة ا�حالية 

تأث��ُ   �
ّ

و�تج� اإل�سا�ي،  الفكر  تار�خ   �� جديدة  ملرحلة  تار�خيا  مفصال  مختلفوتر�سم   �� الّصارخ  ها 

االجتماع   وعلم  والفلسفة  األدب  مجال   �� كما  والتار�خ،  الفن  مجال   �� واملعرفية؛  العلمية  جاهات 
ّ
االت

واالقتصاد وال��بية.. وهكذا، فال�ارثة اليوم ال تتمثل جوهرّ�ا �� األعداد الهائلة للمصاب�ن با�جائحة بل ��

 .2ةمضاعفا��ا الهائلة �� مختلف مجاالت ا�حيا 

  
ّ
أن بأّن والواقع  القول   

ً
�حيحا �ان  إذا  قال    ھ  كما  سنوات  عدة  �ل  يتكرر   

ً
واحدا  

ً
حدثا للفيلسوف 

 
ّ
 القول بأّن الفيلسوف الفر���ي املعاصر " هن�ي برجسون"؛ فإن

ً
  خطاًبا  للمفكر املتم��  ھ �حيح أيضا

ً
واحدا

 ع�� مستو�ات عديدة �عكس �لها رؤ�ة وا�حة ومتفردة، كتلك ال�ي نجدها متضمّ 
ً
نة �� جميع  يتكرر دائما

 �انت
ً
 .أم ترجمة، أعمال الدكتور "ع�� وطفھ": كتابا

يقع كتاب (إش�الّيات الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا) الذي نحن بصدده    ،ومن هنا 

 �� حقل الثقافة  ع��  وال الرئيسية  الّد اآلن ضمن  
ً
 جديدا

ً
 معرفيا

ً
معالم هذا ا�خطاب الذي يمثل بحق اتجاها

مدىالعر�ية املعاصرة. اتجاها احتل م�انتھ �� قلب هذه الثقافة عن جدارة واستحقاق بصرف النظر عن  

ث ونصوصھ، و�� قيمة وال  االتفاق أو االختالف مع ما يمثلھ من قيمة معرفية ومن�جية �� دراسة علوم ال��ا

 !..ر�ب عظيمة ولو كره الشائنون 

: المؤّلف وحضوره العلمي  -3

أسعد    ع��   " الدكتور  األستاذ  الدكتور  فهو  املؤلف  ب�لية  "وطفھأما  ال��بوي  االجتماع  علم  أستاذ   ،

 باحث وأ�ادي�ي سوري، �شغل منصب أستاذ علم االجتماع ال��بوي –ال��بية  
ً
،جامعة ال�و�ت، وهو أيضا

ورئيس تحر�ر مجلة نقد وتنو�ر الصادرة عن مركز نقد وتنو�ر للدراسات اإل�سانية، عضو اتحاد الكتاب  

العرب، عضو رابطة الكتاب السور��ن، عضو اتحاد كتاب سور�ة األحرار، عضو الشبكة العاملية لل��بية  

هيئة االستشار�ة �جلة  ع�� حقوق اإل�سان، عضو ا�جلس العر�ي للعلوم االجتماعية �� ب��وت، عضو ال

متنوري بجامعة قسطنطينة �� ا�جزائر، عضو الهيئة االستشار�ة �جلة دراسات الصادرة عن اتحاد كتاب  

، وع�� جائزة  2014وأدباء اإلمارات العر�ية املتحدة. حائز ع�� جائزة حميد بن راشد للعلوم االجتماعية سنة  

 .24، ص نفسه المصدر - 1
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اآلداب مجال   �� ال�و�ت  �جامعة  املتم��  سنة    البحث  اإل�سانية  من  2009والعلوم  تقدير  شهادة  وع��   ،

. لھ العديد من املؤلفات، من بي��ا:  2001صاحب السمو سلطان بن محمد القاس�ي حاكم الشارقة سنة  

السلطة   و"بنية  العر�ية"،  العقلية   �� والتجديد  و"ا�جمود  النف��ي"،  التحليل   �� والعدوانية  "العنف 

  �� ال��بوي  التسلط  إ�� و�ش�الية  و"املدخل  ال�و�ت"،  دولة   �� االجتماعية  و"التنشئة  العر�ي"،  الوطن 

ال��بية"، و"الشباب واملرأة"، و"الشباب قيم واتجاهات ومواقف"، و"ال��بية وحقوق اإل�سان". ولھ مجموعة  

عة من  من ال��جمات، من بي��ا: "إميل دوركهايم: ال��بية وا�جتمع"، و"بي�� بور�ي: فلسفة ا�حب". ولھ مجمو 

األبحاث العلمية ا�حكمة، من بي��ا: "التحديات اإلعالمية �� الوطن العر�ي: مواقف الشباب من تلفاز الشرق  

الفردانية:   مفهوم   �� واأل�سنة  و"االغ��اب  سور�ة"،  جنوب   �� إعالمية  سوسيولوجية  دراسة  األوسط، 

 .املغامرة الفكر�ة الفردانية �� الثقافة الغر�ية

 : الکتاب وموضوعه  -4

اختار لكتابھ عنوان "إش�الّيات الّتعليم    ملاذا وطفھ:والسؤال الذي أود أن أسألھ لألستاذ الدكتور ع��  

اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا"، ولم يختار لھ اسم “مش�لة التعليم االلك��و�ي �� ظل جائحة  

"التعليم االلك��و�ي وجائحة �ورونا  أو  ورونا"  �ورونا"، أو "أزمة التعليم االلك��و�ي �� ضوء تحديات جائحة �

 ب�ن ا�حنة واملنحة"، أو "التعليم االلك��و�ي.. ضرورة تفرضها جائحة �ورونا".. ا�خ؟

ضمن مالحظة �جلها ضمن ت�خيصھ للكتاب فقال: " يتناول الكتاب  وطفھ  وهنا يجيبنا الدكتور ع��   

الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضو ب�ن  إش�اليات  التفاعل والتأث��  �� جدليات  ء جائحة �ورونا، و�بحث 

بال��بية  تتعلق  ال�ي  اإلش�الية  ا�جوانب  مختلف  ويستق��ي  ومتغ��ا��ا،  القضية  هذه  عوامل  مختلف 

 .1والتعليم اإللك��و�ي �� زمن ال�ورونا

ا�خيال، وال سرد  ، وهذا الكتاب ليس رواية من �سيج  ) صفحة425والكتاب عند أول صدوره يقع �� ( 

 
ّ
ما هو عبارة عن مراجعة ملئات املصادر  ألحداث تار�خية عن التعليم االلك��و�ي �� ظل جائحة �ورونا، و�ن

عن   للكشف  محاولة   �� العلمية  واألبحاث  ال��بو�ة  للدراسات  نقدية  بصورة  البحث  وكذلك  واملراجع، 

فاع وا�حماية، ودراسة الّتأث�� البعيد والقر�ب  ا�جوانب املظلمة لألزمة، وابت�ار وسائل املواجهة وطرق الّد 

�ي ع�� مستوى ال�وكب، �� محاولة جاّدة لفهم ما يجري، ومن ثم االنطالق إ�� 
ّ
لهذه األزمة �� ا�جتمع الطال

  .2مواجهة الّتحّديات الّصعبة ال�ي لم �شهد لها التار�خ مثيال

   ،ولهذا 
ّ

ع املسؤول�ن عن التعليم والباحث�ن وصّناع القرار  د املؤلف بأن هذه الدراسة ��دف إ�� إطال أك

ف��ا ا�جائحة ع�� العملية التعليمية، والسياسات وال��امج وتداب�� الطوارئ التعليمية ال�ي 
ّ
ع�� اآلثار ال�ي خل
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ً
بديال باعتباره  اإللك��و�ي  الّتعليم  من  االستفادة  وكيفّية  العملية،  تلك  ع��  تداعيا��ا  من  ا�حّد   �� �سهم 

 �� ضوء انتشار ا�جائحة واستمرار تأث��ها رّ�ما ألشهر مقبلةمنا 
ً
.1سبا

الكتاب    وخاتمة،  إ��و�نقسم  فصول  األو��    عشرة  الصدمة  إش�الية  األول  الفصل  �ستعرض  حيث 

للف��وس ال�ي أدت إ�� اإلغالق الشامل للمدارس واملؤسسات التعليمية وما ترتب ع�� هذا األمر من تحديات  

نفسها   التعليم  فرضت  مفهوم  الثا�ي  الفصل  و�تناول  العالم.  أنحاء  مختلف   �� ومؤسساتھ  التعليم  ع�� 

وقد   التعليمية.  املستو�ات  مختلف   �� لھ  املتاخمة  املفاهيم  مختلف  مع  اإلش�الية  وتداخالتھ  اإللك��و�ي 

التأث��  ملعا�جة  �ورونا)  مهّب   �� جيل  اإلعصار..  �� مواجهة  (األطفال  الثالث  الفصل  رس 
ُ

ال�ي فرضها  ك ات 

�ورونا �� حياة األطفال و�عليمهم �� مختلف أنحاء العالم. ويعا�ج الفصل الرا�ع التعليم عن �عد بوصفھ 

لتجارب العر�ية والعاملية. أما الفصل ا�خامس  اخيارا اس��اتيجيا ملواجهة األزمة ضمن تجلياتھ �� مختلف  

ّرس للبحث �� معطيات التجر�ة ال��بو�ة لدول ا
ُ

�خليج العر�ي �� مواجهة األزمة. ويستعرض الفصل  فقد ك

السادس إش�الية العالقة ب�ن الّتعليم الّتقليدّي والّتعليم اإللك��و�ّي، كما يتناول السمات وا�خصائص ال�ي  

االنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي عن    ��ا تم�� �ل م��ما �� سياقھ التار���، ومن ثم يبحث �� الكيفيات ال�ي يتّم  

العا��    �عد التعليم  نفسها ع��  ال�ي فرضت  التحديات  ملناقشة  السا�ع  الفصل  ال�ارثة. وقد كرس  ظل   ��

وا�جام�� �� مواجهة �ورونا ضمن منظومة التجارب العاملية والعر�ية، كما يبحث الكيفيات ال�ي اعتمد��ا  

ورونا و�عقيدا��ا. وفيما  مختلف البلدان �� التصدي لل�ارثة ومتا�عة التحصيل العل�ي عن �عد �� ظروف �

تمت   األثر  وع��  الثامن.  الفصل   �� �ورونا  أزمة  ظل   �� وا�جام��  العا��  التعليم  مستقبل  تناول  تم  �عد 

مناقشة مستقبل الّتعليم العام واألسا��ي فيما �عد أزمة �ورونا �� الفصل الّتاسع. و�� الفصل العاشر،  

املستفادة الدروس والع��  الكتاب مسألة  املتأزم    �ستعرض  العر�ي  الوضع   �� يبحث  أزمة �ورونا، كما  من 

 وص��ورة االنتقال ال��بوي إ�� عالم الثورة الرقمية تحت تأث�� الصدمة، كما يبحث �� الكيفيات ال�ي يمكن 

�� مستقبل  ع��ها   الثور�ة  العصر وتحوالتھ  التفاعل مع معطيات  العر�ية ع��  املدرسة  أن تحّرض  لألزمة 

 .الثورة الصناعية

 الدكتور وطفھ قد بدأ  حيث نجد  بالتفصيل،و�مكن توضيح ذلك   
ّ

بمقدمة  من كتابھ    الفصل األول   أن

"صدمت جائحة �ورونا األنظمة ال��بو�ة �� العالم، ورم��ا ب�ن مخالب أزمة لم �سبق لها مثيل ��    يقول ف��ا:

دية وتضعها أمام تحّديات جديدة ��ّددها  تار�خ ال��بية والتعليم، وجاءت لتدّمر فاعلّي��ا وتفّجر أطرها الّتقلي

و�� والزوال.  ألقها   بالّسقوط  من  كث��ا  ال��بو�ة  واملؤسسات  املدارس  فقدت  العنيفة  الصدمة  هذه  ظّل 

املعهود، ومن قدر��ا ع�� مواكبة املستجدات سواء �� عالم ال�وارث واألو�ئة، أو �� عالم الثورة الصناعية  

 � املبالغة  �� �عش املدرسة  الرا�عة. وليس من  إّن هذه ا�جائحة جاءت لتدّق املسمار األخ��  القول:  � ��يء 

املدارس   ع��   
ً
�امال  

ً
إغالقا فرضت  فا�جائحة  العالم.  أصقاع  مختلف   �� د 

ّ
املؤك مو��ا  ولتعلن  التقليدية، 

(صا�ح،   العالم  أنحاء  مختلف   �� التعليمية  واملؤسسات  وا�جامعات  األطفال  وانتقلت  ،  )2020ور�اض 
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 محمود محمد علي   . د.  ا
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لتعليم إ�� حالة اف��اضية موّجهة بمعطيات الثورة الصناعية الرا�عة �� مجال االتصال واملعلوماتية. وال  با

ر�ب أّن التحّول إ�� هذه ا�حالة االف��اضية قد بدأت تتحّقق بصورة وا�حة وواقعية �� مختلف البلدان. 

ب ع�� األنظمة التعليمية اليوم أن توّدع الّتعليم التقليد
ّ
م  وقد ترت

ّ
ي بم�وناتھ املعهودة، حيث املدرسة واملعل

 ال رجعة فيھ
ً
 بائنا

ً
 .1والطالب والسبورة واالختبار الور��، وداعا

)، وشرارة  38-36إغالق املدارس (من ص  :  ثم انطلق الدكتور ع�� وطفھ �عد ذلك يناقش ا�حاور التالية 

التعليم وا�جائحة: من صدمة اإلغالق إ�� األزمة  )،  39)، وموجات مستقبلية (ص  39-38ا�جائحة (من ص  

: " البشرّ�ة قد �عرضت إ�� أزمة  وطفھ  إ�� أّن   )، ومن خالل تلك ا�حاور توصل الدكتور ع��50-39(من ص  

ا�جاالت   لتشمل  العاّمة  الّ�حة  تجاوزت مجال  ال�ي  �ورونا،  جائحة  أزمة   �� مثيل،  لها  �سبق  لم  �حّية 

ة والسياسّية... و�ان أن ُوضعت التقاليد والقيم واملواضعات واملؤّسسات، وسائر  االقتصادّية واالجتماعيّ 

�� حالة شلل  الوقت،  اليومّي ع�� ا�حّك دفعة واحدة. و�دت اإل�سانّية، لبعض  الّناس ومعيشهم  معهود 

را هو مجال ال��بية والتعليم. فق
ّ
د فرض ا�خوف تاّم، بفعل الصّدمة واملفاجأة. و�ان من أك�� القطاعات تأث

من العدوى وضرورة التباعد ا�جسدّي محاذير أصابت العملّية التعليمّية التقليدّية �� مقتل. وتّم ال�جوء  

إ�� إغالق املؤسسات التعليمّية، واالستعاضة عن الّدرس التقليدي ا�حضوري ببعض البدائل، من أهّمها  

مشكالت جديدة، م��ا ما هو ذو طبيعّية مادية    التعليم االف��ا��ي، أو التعليم عن �عد. وهو بديل صاحبتھ

بالعزلة   للعنف والشعور  الناشئة  طبيعة نفسية واجتماعّية كتعّرض  الغذاء، و�عضها ذو  �الفقر ونقص 

ت�افؤ   ا�عدام  مقّدم��ا  و��  تر�وّ�ة  طبيعة  ذات  وأخرى  اإلناث...  وختان  القسري  والزواج  ر، 
ّ

املبك والعمل 

ر إم�ان
ّ
ات التواصل ع�� اإلن��نت ل�جميع ع�� قدم املساواة... وغياب الّتفاعل ال�ّ�  الفرص �سبب عدم توف

�ورونا   جائحة  من  والهلع  ا�خوف  وّحد  ول�ن  األمّية...  وتفاقم  املدر��ي،  والتسّرب  م 
ّ
واملتعل املعلم  ب�ن 

والّدولة املتقّدمة،  اإل�سانّية، فإّن املشكالت ال�ي أنتج��ا هذه ا�جائحة قد عّمقت الفوارق ب�ن الّدول الّنامية  

مثلما عّمق��ا داخل ا�جتمع الواحد ب�ن الفقراء واألغنياء. وهكذا فإّن ا�خ��اء والباحث�ن واملنظمات الّدولّية  

عون أّن تمتّد آثار جائحة �ورونا السلبّية إ�� األجيال القادمة، وأّن البشرّ�ة ستحتاج وقتا طو�ال ملعا�جة  
ّ
يتوق

 . 2اإل�سان ما قبل �ورونا ع�� هذا ال�وكب لن ي�ون كما �عدهتلك اآلثار، وأّن تار�خ 

من التعليم عن �عد إ��    :الثا�ي فجاء �عنوان" �� مفهوم التعليم اإللك��و�ي و�ش�الياتھ  الفصل  أما 

�� مقدمتھ: " اعتاد الفيلسوف الفر���ي الشه��    وطفھالتعليم اإللك��و�ي"، و�� هذا الفصل قال الدكتور  

فولت�� أن يطلب من محاور�ھ تحديد مفاهيمهم ومصط�حا��م قبل ا�خوض �� ا�حوار والنقاش، ألن الوضوح 

ا�حوار    �� واملغالطات  األوهام  يبّدد  املفاهيم  "إذا  ��  قولھ:  عنھ  شهر  وقد  واملناقشة. 

علينا   فحدد  م�� تتحدث أن أردت يجب  بليغة  حكمة  ع��  تنطوي  املقولة  هذه  ومثل  مفاهيمك". 

استحضارها دائما �� ا�حوار و�� البحث العل�ي. فالبحث ا�جّيد هو البحث الذي يقوم ع�� ر�ائز مفاهيمية  

األيديول  والصراعات  ا�خالفات  فالكث�� من  �� وا�حة.  املفاهيم، وعن غياب   �� ناجمة عن غموض  وجية 
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كث��ا من ا�جدل العنيف الدائر حول    السيطرة ع�� الدالالت واملعا�ي ال�امنة ف��ا. وال يخفى ع�� العارف�ن أّن 

التعليم عن �عد ناجم عن غموض كب�� �� مفاهيم هذا النوع من التعليم، و�� تجلياتھ املتنوعة، ومن هذا  

علينا من�جيا العمل ع�� استكشاف أ�عاد مفهوم التعليم اإللك��و�ي وتقاطعاتھ مع كث�� من  املنطلق ي��تب  

 .1املفاهيم ا�جاورة لھ، مثل التعليم عن �عد �� حالة الطوارئ والتعليم الرق�ي والتعليم االف��ا��ي

أّن ":  ويستطرد املؤلف فيقول   البيان  �ا وتداخال��ا بلورة هذه املفاهيم والكشف عن دالال�  وغ�ي عن 

�ش�ل مدخال من�جيا مهّما جدا �� التأسيس للبحث الذي نقوم بھ حول التعليم اإللك��و�ي �� ظل جائحة  

عن�ورونا. وال شّك لدينا أن جائحة �ورونا قد أدخلت مز�دا من التعقيد �� السيطرة ع�� مفهوم التعليم  

بأ�عاده ا�ختلفة سيش�ل منطلقا ُيؤسس عليھ ��  السيطرة ع�� هذا املفهوم    �عد بصورتھ اإللك��ونية، وأّن 

تناولنا للتعليم اإللك��و�ي �� ظل ا�جائحة، وذلك ألّن كث��ا من الباحث�ن وال��بو��ن يأخذون باملفهوم الضّيق  

وت��ز   املناقشات،  تدور  ذلك  ع��  وتأسيسا  املتنوعة.  ودالالتھ  معانيھ   �� الغوص  دون  اإللك��و�ي  للتعليم 

ال التعليم  االتجاهات  مفهوم  بخصوص  وخاطئ  مشوش  و��  ع��  بناء  التعليم  من  الّنمط  لهذا  رافضة 

األزمة   تخطي   �� ودوره  اإللك��و�ي  التعليم  إش�اليات   �� ا�خوض  وقبل  الفكر�ة.  و�عّيناتھ  اإللك��و�ي 

نظومةيجب تحديد مفهوم التعليم اإللك��و�ي ودالالتھ املعرفية، و�يان مدى صلتھ الفعلية بمال�ورونية،  

 . 2أنواع التعليم

ت�وّ   وكيف  املفهوم  هذا  �شأ  م�ى  اإللك��و�ي؟  التعليم  فما  فيقول:  املؤلف  يتساءل  وما  ثم  تار�خيا؟  ن 

املتداخلة   املفاهيم  املفهوم عن منظومة  انفصل هذا  ت�و�نھ؟ وكيف   �� ال�ي ساهمت  العوامل واملتغ��ات 

 .3تفاعالتھ وتوظيفاتھ �� ظل األزمة ال�ورونية؟معھ؟ ما فلسفة هذا املفهوم؟ ما م�وناتھ؟ وما �� 

- 60ص    صإش�الية املفهوم ( :هذه التساؤالت من خالل ا�حاور التالية  ع��وهنا نجد املؤلف يجيب  

)، ومفهوم  70-64ص    ص)، و�عر�ف التعليم اإللك��و�ي (64-62ص    ص )، ومفهوم التعليم اإللك��و�ي (26

)، وما ب�ن 80-75ص    صب�ن التعليم االف��ا��ي والرق�ي واإللك��و�ي(  )، وما75-40ص  ص  التعليم عن �عد (

: " هذه املقارنة ب�ن  أّن   إ��)، ومن خالل ا�حاور توصل  85-80ص    ص التعلم عن �عد والتعليم اإللك��و�ي (

ننا �� املستقبل من �عقب آثار  عن  مفهومي التعليم اإللك��و�ي والتعليم  
ّ

التعليم  �عد �� حالة الطوارئ ستمك

  �� التعليم عن �عد  العام حول صالحية  الرأي  العامة، و��  ال��بو�ة  الثقافة   �� �� حالة الطوارئ، وتأث��ها 

مستقبل ال��بية والتعليم �� العالم. وستساعدنا املقارنة ب�ن هذين املفهوم�ن ع�� فهم أعمق وأشمل لفلسفة  

�خر�طة املفاهيم وشب�ا��ا ال�ي �غطي مختلف أش�ال  التعليم اإللك��و�ي ومضامينھ ال��بو�ة، و�عزز فهمنا  

التصورات السائدة، ال�ي تحيل التعليم اإللك��و�ي   ؛ وع�� خالف �ّل 4التعليم عن �عد وتجلياتھ اإللك��ونية

:كما يرى الدكتور وطفھإ�� مجرد ممارسة تكنولوجية لنقل املعلومات عن �عد، يأخذ التعليم اإللك��و�ي  
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عرفية حّية مت�املة األ�عاد قوامها التفاعل ا�حيوي ب�ن الثورة الرقمية والفكر ال��بوي �� "صورة منظومة م

ع�� أهمية الفصل ب�ن التعليم عن �عد �� حالة الطوارئ    أك�� تجلياتھ أ�سنة وتمّ��ا. وهنا يجب علينا أن ن�ّح 

التعليم اإللك��و�ي الذي يح إ�� درجة كب��ة وعالية من  ال�ي شهدناها ع�� مدار السنة املاضية، و��ن  تاج 

الطوارئ �سمية أخرى أك�� وضوحا و��:  حالة اإلعداد والتنظيم، و�مكننا أن نطلق ع�� التعليم عن �عد ��

التعليم.   �� التقليدي  للمن�ج  وفقا  جامدة  بصورة  املعلومات  نقل  ي�ون  حيث  �عد  عن  التقليدي  التعليم 

عليم التقليدي عن �عد كث��ا �� املستوى والدرجة والقيمة، إذ  وهكذا، فالتعليم اإللك��و�ي يختلف عن الت

يتمثل �� �ونھ، و�� الوقت نفسھ، ممارسة إ�سانية ذكية، وتقانة رقمية متطورة، وفكر تر�وي متقدم يقوم  

والناشئة.   وال��بية عند األطفال  التعليم  لتحقيق أفضل مستو�ات  ع�� فلسفة محددة وأهداف مصممة 

تبّ�ي التعليم اإللك��و�ي من دون فلسفة جديدة للتعليم تتوافق مع تطورات العصر �� أك��    وليس ممكنا أبدا

مظاهره الرقمية الذكية حضورا وتطورا. والتعليم اإللك��و�ي، يقوم �� فلسفتھ ال��بو�ة ع�� إزالة ا�حواجز  

لم الذي يحيط ��م و�خرجهم  ب�ن األطفال �� دائر�ي امل�ان والزمان حيث يمكن للمتعلم�ن االنفتاح ع�� العا

من أقفاص الفصول الدراسية الضيقة إ�� عالم أرحب فكر�ا وثقافيا ومعرفيا و��سانيا بطر�قة ينفتح ف��ا  

ر �سقوط �ّل  "األطفال ع�� فضاءات إ�سانية واسعة دون حدود أو قيود.  
ّ

وهو نوع من التعليم الذي يبش

ملدرسة التقليدية ال�ي ما زالت �عيش �� عصر حشو العقول  أش�ال التلق�ن والتحّجر املعر�� الذي تمارسھ ا

التعليم    باملعلومات بينما يأخذنا التعليم اإللك��و�ي إ�� عصر اإلبداع املعر�� واالبت�ار العل�ي. ومن املؤكد أّن 

 
ّ
� الثورة  ل نوعا من الثورة اإلبيستيمولوجية �� ال��بية ال�ي تؤهل ال��بية للمشاركة الفاعلة �اإللك��و�ي �ش�

 . 1"املعرفية ال�ي �ش�ل السمة األساسية للمجتمع الصنا�� �� ثورتھ الرا�عة

ر.. جيل �� مهّب  األطفال �� مواجهة اإلعصا  "املوسوم بـ  الفصل الثالث   وطفھ إ��ينتقل الدكتور ع��   

د  �ورونا"،  
ّ

ل الفضاء ا�حيوي لتنمية األطفال واملراهق�ن وتحقيقأّن ليؤك
ّ
رفاهي��م ونمّوهم    : "املدارس �ش�

ل أزمة خانقة بالنسبة إ�� األطفال، إذ ت�حق  
ّ
املعر�ّ� واألخال�ّ�. وتأسيسا ع�� ذلك فإن �عطيل املدارس سيش�

بالغ األثر با�جال ا�حيوي لوجودهم ونما��م. وعند إغالق املدارس لف��ات طو�لة يظهر عدد من املشكالت  

�ة.. ومن الصعو�ة بم�ان الفصل، من�جّيا وواقعّيا، ب�ن إغالق  والصعو�ات ال�ي تواجهها هذه الشر�حة العمر 

الدارس، وجوانب التأث�� الذي أحدثھ هذا اإلغالق �� مجتمع األطفال، حيث تتداخل العوامل واملعطيات  

خيوطها   ت��ابط  التعقيد،  شديدة  وجودية  عالقة  واألطفال  املدرسة  ب�ن  فالعالقة  جدا،  بالغة  بصورة 

مودية ودائر�ة، وع�� صورة شبكة معقدة الت�و�ن. ومع ذلك سنحاول الفصل ب�ن هذه  وتتداخل بطر�قة ع

ة واإلح�ام أن �عا�ج هذا التداخل بصورة  
ّ
املتغ��ات بطر�قة من�جية، لك��ا ال �ستطيع مهما بلغت من الدق

منظ ضمن  وتتشابك  وت��ابط  تتداخل  والتعليمية  واالقتصادية  والنفسية  ال�حية  فاأل�عاد  ومات  �املة. 

تفاعلية جدا، آخذة باأل�عاد األر�عة للوجود بما ف��ا البعد الزم�ي املتحّرك. ومن املفارقات ال�ي تز�د األمور 

(�وفيد املستجد  بالف��وس  لإلصابة  �عرضا  اإل�سانية  الفئات  أقل  هم  األطفال  أن  لك��م 19-�عقيدا   ،(
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، كما  �ستطيعون نقل العدوى ملن يخالطهم من الكبار والبالغ�ن. لق
ً
د �ان تأث�� ا�جائحة ع�� التعليم هائال

 .1دولة 200مليار طفل وطالب ��  1.6ذكرنا آنفا، حيث بلغت �سبة الطلبة املنقطع�ن عن العمل 

و�ظّل، بالرغم من �ّل الفروض، سؤال مهم قائم يدور �� خلد الكث��ين كما يقول الدكتور ع�� وطفھ،   

لك��و�ي فيما �عد كورونا، أم أنھ سيختفي، و�عود األمور إ�� مسارها  سيستمر زخم التعلم اإل  هل   أال وهو:

  .2السابق؟

التساؤل  ع��  يجيب    وطفھ  وهنا نجد الدكتور ع��  :هذا 
ً
ب�ن من يظن    قائال أو ر�ما  -" تتعدد اآلراء هنا 

أن �عود األمور إ�� ما �انت عليھ، ومن �عتقد أنھ ال رجعة عن التعلم اإللك��و�ي الذي طال انتظار    -يتم�ى

أك��" إليھ �ش�ل  (  .3التحّول  التغذية و�حة األطفال  التالية:  ا�حاور  وتأث��  101-97ص    صمن خالل   ،(

العقل ال�حة  ع��  (اإلغالق  لألطفال  والنفسية  مستوى  105-101ص    صية   �� املدارس  إغالق  وتأث��   ،(

)، وعمالة األطفال  109-106ص    ص)، واالتجار باألطفال واستغاللهم (106-105ص    صرفاهية األطفال ( 

  ص )، واالستغالل ا�جن��ي لألطفال ع�� اإلن��نت (112-110ص    ص)، وزواج األطفال ( 110-109ص    ص(

)،  116-115ص  ص  )، الفجوة ب�ن األطفال (115-113ص    صراع وتجنيد األطفال ()، والص 113-112ص  

( 120-117ص    صو�عميق الفجوة ب�ن ا�جنس�ن ( مساواة �� التعليم 
ّ
)، والفاقد  125-120ص    ص)، والال

 إ�� )، ومن خالل تلك ا�حاور توصل املؤلف 127-125ص   صالتعلي�ي والتسّرب ( 
ّ
ھ �� حقيقة مهمة، و�� أن

األول من القرن املا��ي �ان التفك�� السوسيولو�� يدور حول تضاؤل دور األسرة لصا�ح املدرسة،  النصف  

وجرى ا�حديث عن موت األسرة مع تصاعد دور املؤسسات ال��بو�ة ا�جديدة و�عاظم أهمي��ا. وقد اضطرت  

وم والراحة ي�جأ  األسرة إ�� التخ�� عن معظم وظائفها خالل العقود املاضية ح�ى أصبحت أشبھ بم�ان للن

ح�ى خالل العطل الرسمية  -إليھ األطفال �عد يوم متعب من ا�حياة �� املؤسسات ا�خارجية. و�انت املدرسة  

تؤدي دورا حيو�ا �� رعاية األطفال وحماي��م وتنظيم الرحالت ال��ف��ّية لهم �عيدا عن األسرة. وقد ظهرت  -

عد أن اشتد عود املدرسة ومؤسسات التنشئة االجتماعية  كتابات كث��ة �عنوان موت األسرة وموت العائلة �

املساندة لها من ر�اض لألطفال ودور ل�حضانة ونوادي ومؤسسات عديدة جدا إ�� ا�حد الذي اقتصر ف��ا  

؛ ثم يؤكد املؤلف فيقول: " واآلن، وتحت  4دور األسرة ع�� وظائف محدودة للغاية تتمثل بالرعاية األسر�ة

الف��و  الصدمة  املدرسة  هول  بدور  ولتقوم  بل  التقليدي،  بدورها  لتقوم  جديد  من  األسرة  �عود  سية، 

مختلف   فعالية  يضم  حاضنا  ا�جائحة  ظل   �� اليوم  وأصبحت  األخرى.  واالجتماعية  ال��بو�ة  واملؤسسات 

و�حملها   األسرة  �اهل  ع��  يثقل  الوطأة  شديد  حمل  وهو  والطبيعية،  وال��بو�ة  االجتماعية  الفضاءات 

؛ خاصة وأن التحديات ال�ي فرضها �ورونا كما يري املؤلف يحتاج منا اليوم إ�� 5ات تفوق طاق��امسؤولي
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جهود كب��ة �� مجال العلوم اإل�سانية، و�مكن القول: إنھ ال توجد ح�ى اليوم إجابات جاهزة عن طبيعة  

فضاء املدر��ي وتحولھ إ�� هذه التحديات ال�ي تواجھ األطفال والناشئة واألسر �� هذه املرحلة. فتدم�� ال

عالم اف��ا��ي أو االنتقال إ�� التعليم االف��ا��ي يطرح كث��ا من املشكالت الذهنية والعقلية عند األطفال.  

ب�ن   القطيعة  �عوض  ��يء  ال  إذ  �ارثيا  يبقى  للطفل  االجتما��  الواقع  �غييب  بأن  القول  علينا  يجب  وهنا 

 .1الجتماعيةالطفل والطبيعية أو ب�ن الطفل ومؤسساتھ ا

  �� وطفھ  ع��  الّدكتور  الرا�ع،  و�ذهب  بـالفصل  وسمھ  بوصفھ"الذي  �عد  عن  خيارا   التعليم 

أن األزمة الناجمة أثرت عن ظهور جائحة �ورونا �� مستقبل ا�حياة  إ��  عر�ية وعاملية"،    اس��اتيجيا: تجارب

هذ ظّل  و��  والشباب.  األطفال  ال�وكب، والسيما  س�ان  �جميع  مالي�ن  ونوعي��ا  أصيب  املأساوي  املشهد  ا 

البشر بالذعر وا�خوف و�عطلت مصا�حهم، وأصيبوا بحالة من االضطراب والفو��ى املدّمرت�ن ل�حياة. فقد  

ِرض ع�� ا�جميع حجر ص�� شامل �� معظم دول العالم ملنع انتشار العدوى وتقليل معدالت الوفيات.  
ُ
ف

تتكّيف �س  أن  التعليمية  املؤسسات  ب ع�� 
ّ
نموذج  وترت تبّ�ي  �عمل ع��  ا�جديد، وأن  الوضع  رعة مع هذا 

مهم
ّ
، ثم يؤكد املؤلف بأّن 2التعليم اإللك��و�ي عن �عد �وسيلة حيو�ة �حماية األطفال والناشئة وضمان �عل

ا�جائحة كشفت عن األزمة ا�خفية ألنظمة التعليم �� العالم، وأظهرت �جزها وضعفها البالغ أمام األزمات  

ل�ي يمكن أن تواجهها �� املستقبل. ول�ن المست ا�جائحة جميع وجوه ا�حياة، فإّن التعليم �ان  والصدمات ا

1.6األك�� تأثرا. إذ فرضت ا�جائحة ع�� املدارس وا�حضانات وا�جامعات أن �غلق أبوا��ا، وانقطع أك�� من 

دولة مج��ين    200ك�� من  مليار طفل وشاب عن التعليم، كما ذكرنا آنفا. ووجد الطلبة أنفسهم فجأة �� أ

التعليم   إ��  تنظر  التعليمية  املؤسسات  �انت  أن  و�عد  �عد.  عن  التعليم  بواسطة  املن�ل   �� التعلم  ع�� 

اإللك��و�ي كنوع من ال��ف، أصبحت تنظر إليھ باعتباره ضرورة حيو�ة، ووسيلة ال بد م��ا لتمك�ن مئات  

التعل من  العالم   �� واألطفال  الطالب  من  ومؤسسا��م  املالي�ن  مدارسهم  ضر�ت  ال�ي  العطالة  �عد  م، 

التعليمية. وع�� الرغم من �عرض العديد من البلدان �� السابق ل�وارث طبيعية و�شر�ة، فإ��ا لم ت�جأ إ��  

استخدام التعليم عن �عد كحل لتلك األزمات بالطر�قة الشاملة نفسها ال�ي تم ��ا تطبيقها �� أعقاب أزمة  

؛ و�زاء هذا اإلغالق املدر��ي واالنقطاع الشامل للتعليم الذي امتّد إ�� �امل املعمورة، �جأت  3ف��وس �ورونا

و�جأت   التعليمية.  مؤسسا��م  عن  ال��بو�ة  قطيع��م  عن  الطلبة  لتعو�ض  اإللك��و�ي  التعليم  إ��  الدول 

و  والتلفز�ون  واإلن��نت  الراديو  ع��  �عد  عن  التعليم  موجة  إ��  التعليمية  الوسائل  األنظمة  من  غ��ها 

والوسائط اإللك��ونية املمكنة. لكن املش�لة �انت تكمن �� قدرة األنظمة التعليمية ع�� مواكبة التعليم عن  

�عد �� حالة الطوارئ بما لد��ا من إم�انات وخ��ات و��ى لوجستية تحتية. وهنا تثور أسئلة إش�الّية مهمة  

ض االعتماد  هذا  ف��ا  تّم  ال�ي  الكيفيات  التكنولو��  حول  وال��يؤ  التعلي�ي  بالتطور  تتعلق  متغ��ات  من 
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؛ ونظًرا الستمرار ا�جائحة و�عاظم تأث��ها، �ان ع�� األنظمة 1اللوجس�ي ملواجهة تحّدي االنقطاع واإلغالق

التعليمية أن �ستمّر �� تناو�ات اإلغالق، و�عادة الفتح ع�� إيقاع تقدم الف��وس أو تراجعھ. وقد عملت كث��  

الدول ع�� رفع القيود وا�حظر العام من أجل ا�حافظة ع�� االستقرار االقتصادي، وشمل ذلك إعادة    من

لكن  ا�جائحة.  الناجم عن  ا�خطر  �� منحنيات  االستقرار  األو�� ملظاهر  البوادر  مع  املدارس والسيما  فتح 

، التحق أك�� من  2020و  �عض الدول �انت أك�� حذرا وخوفا من "موجة ثانية" للف��وس. و�� منتصف يولي

 .2٪ من إجما�� عدد املتعلم�ن �� العالم بمدارسهم ومؤسسا��م التعليمية61مليار طالب، أي ما �عادل 

عا�جة ا�حاور التالية: تحديات االنتقال  ، �� نفس الفصل، إ�� م�عد ذلكوطفھ  الدكتور ع��  وقد عمد   

الصينية �� االنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي (من ص    )، والتجر�ة145-140إ�� التعليم اإللك��و�ي (من ص  

ناجحة (من ص  145-148 التعليم  152-148)، وتجارب عاملية  إ��  االنتقال  �� مجال  العر�ية  )، والتجارب 

ص   (من  ص  154-152اإللك��و�ي  (من  عر�يا  اإللك��و�ي  التعليم  ووضع  عر�ية  157- 154)،  وحلول   ،(

)، وهنا  166-159)، وتجارب عر�ية �� التعليم عن �عد (159-157(من ص  إلش�اليات التعليم اإللك��و�ي  

إش�الية التعليم عن �عد، تأخذ �� ظل جائحة �ورونا، صورة    حقيقة مهمة و�� أّن   إ��وجدنا املؤلف يتوصل  

دأزمة شاملة، ويش�ل هذا الّنمط من التعليم، �� ظل هذه الظروف الو�ائية، �ارثة إ�سانية بما لها من أ�عا 

 
ّ
ما �� دوامة العالقات املعّقدة  اقتصادية واجتماعية. فاملش�لة ليست �� التعليم والتعليم عن �عد ذاتھ، و�ن

ال�ي تفرضها مختلف متغ��ات هذه الظاهرة وال سيما �� البلدان الفق��ة أو النامية ال�ي يصط�ح ع�� �سمي��ا  

رة �ارثية. وهو �� الوقت نفسھ يحمل �� ذاتھ  ببلدان ا�جنوب. فالتعليم عن �عد �� هذه البلدان جاء بصو 

يم عن �عد  3نتائج �ارثية تر�وّ�ا واجتماعّيا واقتصادّيا
ّ
و�ن-؛ فالبلدان املتقدمة استطاعت أن �عتمد التعل

ر البيئة التعليمية املناسبة والبنية التحتية من أجهزة    -�ان بصعو�ة إ�� حّد ما
ّ
وذلك كنتيجة طبيعية لتوف

ت ومهارات وخ��ات. ولكن هذا التحّول �ان صعبا، و�ارثيا �� مختلف أنحاء العالم الثالث  ووسائل ومعدا

الفق��ة العر�ية  الدول  ا�جنوب وم��ا  �� دول  أّن 4والسيما  العر�ية فقد الحظنا  بالدول  يتعلق  هذه  ؛ وفيما 

واألزمات با�حروب  املن�و�ة  العر�ية  الدول   �� والسيما  ومعقدة  صعبة  �انت  وسور�ا    التجر�ة  ليبيا  مثل 

التحتية من ماء وكهر�اء وشب�ات و�� ال�ي �عا�ي   والصومال واليمن حيث ال تتوفر أد�ى مستو�ات البنية 

 �� املثال وليس ا�حصر. وسنتحدث  لبنان ع�� سبيل   �� أيضا من أزمات اقتصادية خانقة كما هو ا�حال 

ع�� مجموعة  بوصفها  ا�خليجية  الدول  تجر�ة  عن  القادم  املا��    الفصل  االستقرار  من  عالية  درجة 

 . 5واالقتصادي وتتوفر ف��ا الب�ى اللوجستية الضرور�ة لعملية االنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي
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يقع تحت عنوان ا�خامس والذي  الفصل  ��    "وفيما يخص  العر�ي  ال��بو�ة لدول ا�خليج  التجر�ة 

كورونا أّن وطفھ  الدكتور    وجدنا  ،"مواجهة  لنا  أزمة    :�علن  مواجهة   �� ا�خليجّية  العر�ية  الّدول  تجر�ة   "

ل تجر�ة فر�دة من نوعها. وتقوم هذه الفرادة ع�� خصوصّية هذه الدول بوصفها دوال نفطية  
ّ
�ورونا �ش�

ل هذه ا�جموعة اإلقليمية من سّت دول، ��: السعودية  
ّ
سم بالغ�ى وال��اء االقتصادي واللوجس�ي. وتتش�

ّ
تت

واإلمارا  ة  وال�و�ت 
ّ
املظل تحت  الدول  هذه  وتنضوي  عمان.  وسلطنة  والبحر�ن  وقطر  املتحدة  العر�ية  ت 

حاد شبھ فيدرا�� يجمع هذه الدول السّت سياسيا  
ّ
السياسية واالقتصادية �جلس التعاون ا�خلي��، وهو ات

� دول ا�خليج  ؛ ثم �ستطرد قائال: "... تتم�ّ 1واقتصاديا، و�طلق ع�� هذه البلدان دول مجلس التعاون ا�خلي�� 

بقدرا��ا املالية الكب��ة و�درجة عالية من النمو االقتصادي والتقدم العمرا�ي والّتعلي�ّي �� مختلف مظاهر  

وجوانب ا�حياة االجتماعية واالقتصادية. ومن هذا املنطلق ُينتظر أن ت�ون تجر���ا �� مواجهة األزمة وتبعات  

مع البلدان النامية، والسّيما البلدان العر�ية غ�� النفطّية. ومّما ال  ا�جائحة فّعالة وناجحة وممّ��ة باملقارنة  

شك فيھ أن التعر�ف ��ذه التجر�ة وما شا��ا �عّد ضرورة علمية تنطوي ع�� خ��ة تار�خية �� كيفية مواجهة  

ة ال��بو�ة  األو�ئة وا�حاالت الطارئة يمكن االستفادة م��ا �� املستقبل، والعمل ع�� تطو�رها، وتطو�ر األنظم

�� ا�خليج والعالم العر�ي لت�ون أك�� قدرة ع�� مواجهة التحديات واألو�ئة وا�جوائح. وع�� الرغم من القوة  

املالية واالقتصادية ال�ي تتمتع ��ا دول ا�خليج، فإن األزمة ال�ي هزت أر�ان العالم استطاعت �� الوقت نفسھ  

لعر�ي، وأن �سّبب أزمة اقتصادية كب��ة لم �شهد لها ا�خليج  أن تزلزل األوضاع االقتصادية �� دول ا�خليج ا

 �� امل��انيات  
ّ
مثيال من قبل. فقد أّدت الصدمة إ�� انخفاض كب�� جدا �� أسعار النفط، و��� تراجع مشط

  وا��يار بالغ لألسهم �� السواق ا�خليجية. وقد ال نبالغ إذا قلنا بأّن ا�خليج العر�ي �عا�ي اليوم من شبھ كساد

ص  
ّ
ر وخط�� جدا إذا امتّد زمن األزمة. وقد الحظنا ذلك �� سياسات هذه الدول ال�ي بدأت تقل

ّ
اقتصادّي مؤث

رت هذه  
ّ
اإلنفاق إ�� مستو�اتھ الدنيا، و�عيد النظر �� البنية الس�انية "املتوّرمة" باألجانب والوافدين. وقد أث

عية. ومن أبرز النتائج ا�خط��ة �� مجال الّتعليم  اإلجراءات �� مختلف مظاهر ا�حياة االقتصادية واالجتما

الذي �عنينا �� هذا املقام، تقليص م��انيات وزارات الّتعليم والّتعليم العا�� وا�جامعات وتقليص النشاط ��  

مجال البحث العل�ي �� مختلف ا�جامعات واملؤسسات الّتعليمية حّ�ى أّن �عض هذه املؤسسات ا�جامعية  

؛ وع�� الرغم من هذه التحديات والصعو�ات، فإّن  20202�� موازناتھ املالية �� العام  قد أعلن عن �جز  

�ّجلت نوعا من النجاح �� املواجهة، ووضعت اس��اتيجيات    ،دول ا�خليج العر�ي كما يري الدكتور وطفھ

لالستم جيدة  بصورة  املتوفرة  الرقمية  اللوجستية  امل��ات  مختلف  من  واستفادت  وا�حة،  ��  تر�و�ة  رار 

 .3العملية الّتعليمية. وقد صّنفت تجارب دول ا�خليج العر�ي ضمن التجارب الناجحة �سبيا �� هذا امليدان

ع��    الدكتور  وجدنا  ذلك  التاليةوطفھ  ولتوضيح  ا�حاور  لتحليل  للتجر�ة  :  ينطلق  العامة  السمات 

)، وتجر�ة ال�و�ت  188- 182ص    ص)، والتجر�ة السعودية ( 182-177  ص  صا�خليجية �� مواجهة �ورونا (
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(194-188ص    ص( العر�ية املتحدة  (198-194ص    ص)، وتجر�ة اإلمارات  -198  ص  ص )، وتجر�ة قطر 

)، وقد توصل املؤلف 210-208ص    ص)، وتجر�ة البحر�ن (205-201ص  ص  )، وتجر�ة سلطنة عمان (012

ا�خ  حقيقة مهمةإ��   التجر�ة  �� مجال  يقول   ليجّيةتخّص  ا�خليجية ع�� دروس مهّمة  التجر�ة  : "وتنطوي 

تطو�ر الّتعليم �� مواجهة األزمات وال�وارث، وسي�ون لهذه األزمة تأث�� كب�� �� مستقبل الّتعليم والّتعليم  

افزاالعا�� �� ا�خليج العر�ي، و�� غ��ها من البلدان والدول حول العالم، وستش�ل أزمة �ورونا منطلقا وح

يدفع دول ا�خليج العر�ي إ�� إعادة هي�لة الّتعليم بأنظمتھ وفلسفاتھ وتوجهاتھ، و��� إحداث تحوالت جذر�ة  

النظام   بنية   �� والقصور  الّضعف  ا�جائحة كث��ا من مظاهر  لقد كشف  الّتعليمية.  الهو�ة  بناء  �� مس��ة 

إصال  ملباشرة عملية  الوقت  حان  ا�خلي�� ووظائفھ، وقد  من  الّتعلي�ي  لتمكينھ  ووظائفھ  بنيتھ   �� ثور�ة  ح 

مواكبة العصر بثورتھ الرقمية الهائلة و�نجازاتھ اإل�جاز�ة �� مجال العلم والتكنولوجيا، "وهذا يوجب ع��  

(كذا!) هدم ا�حواجز القائمة ب�ن الّتعليم ا�خلي�� وا�حياة، أو ب�ن الواقع والّتعليم، ومن ثم التغلب ع��  

وا الضعف  جوانب  واإلصالح  مختلف  والتغي��  التطو�ر  أولو�ات  ع��  وال��ك��  الّتعليم،  بنية   �� لقصور 

املؤلف فيقول: ".. و�بدو وا�حا ل�خ��اء اليوم أّن الصدمة االقتصادية ال�ي فرض��ا  ويستطرد    .1ا�جذري"

كب�� �� �ورونا ع�� مختلف االقتصاديات العاملية قد أّدى، وسيؤدي �� حال استمرار األزمة، إ�� انخفاض  

 �� كب��  �جز  إ��  بدوره  هذا  وسيؤدي  العر�ي،  ا�خليج  لدول  األسا��ّي  املورد  ل 
ّ
�ش� الذي  النفط  أسعار 

ال��بية   وزارات  م��انيات   �� وا�حا  االقتصادية  األزمة  تأث��  بدا  وقد  ا�خليجية.  العر�ية  الدول  م��انيات 

لوزارات والهيئات التا�عة لها �� أغلب البلدان  والّتعليم، و�مكن اإلشارة، �� هذا السياق، إ�� تخفيض إنفاق ا

% �� دولة البحر�ن ملساعدة البالد ع�� اجتياز تداعيات  30ا�خليجية. وقد بلغت �سبة هذه ا�خفض إ��  

هذه   خفض  إّن  وُعمان،  السعودية  جانب  من  مماثلة  إجراءات  خاذ 
ّ
ات ذلك  وتبع  �ورونا،  ف��وس  تف��ي 

و  شك.  بال  كث��ا،  سيؤثر  هذه  املوازنات  �سبب  ستتأثر  الّتعليم  وزارات  �انت  إذا  ما  الوا�ح  غ��  من 

التخفيضات وكيفية هذا التأثر وأ�عاده، "إال أن الواقع �ش�� إ�� أن دول ا�خليج لد��ا القدرة واملوارد الالزمة  

ظمها الّتعليمية ال�ي باتت حتمية لتعا�� هذه األنظمة و�عز�ز قدر��ا
ُ
ع�� املرونة    إلجراء التغي��ات املهمة �� ن

من   ا�جائحة  هذه  عليھ  انطوت  ما  بقدر  ھ" 
ّ
فإن أمر،  من  يكن  ومهما  املستقبلية".  األوضاع  مع  والتكيف 

ع��   القدرة  ا�خليج  دول  ولدى  م��ا،  لالستفادة  ذا��ا  حد   �� سانحة  فرصة  تمثل  أ��ا  إال  جّمة،  صعو�ات 

 .2تحقيق إنجازات تتجاوز مجرد استعادة األمور إ�� سابق عهدها

الفصل    الواردأما  عليم  تحت    السادس 
ّ
الت إ��  قليدّي 

ّ
الت عليم 

ّ
الت "من  أنظمة اإللك��و�ّي:عنوان 

الدكتور ع��   يري  الفصل  و�� هذا  أنموذجا"،  ا�جائحة  �� مواجهة  األسا��ّي  قد    أّن وطفھ  الّتعليم  �ورونا 

لثقافية، ومن أبرزها كما  طرحت فيضا من املشكالت والّتحّديات �� مختلف جوانب ا�حياة االجتماعّية وا

الّتعليم   مواجهة   �� ُ�عد  عن  الّتعليم  مشروعية  حول  ا�حتدم  وا�جدل  القائم  "الّصراع  الدكتور:  يو�ح 

الّتقليدّي. وتدور اليوم معارك فكر�ة شديدة الوطأة �� جدل العالقة ما ب�ن أنصار الّتعليم الّتقليدّي و��ن  
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وما �عدها، و�ّل فر�ق م��ما يد�� بدلوه �� االنتصار لهذا ا�جانب أو  أنصار الّتعليم عن ُ�عد �� ظل ا�جائحة  

املدرسة شعار  و�رفع  ية، 
ّ
�ل اإللك��و�ّي  الّتعليم  يرفض  من  هناك  الفكرّ�ة،  ا�جدلية  هذه  وضمن  ذاك. 

فالّتقليدّية ب�ّل معان��ا ودالال��ا، وع�� ا�جانب اآلخر هناك من يرفع شعار الّتعليم عن ُ�عد و�رفض مختل

و��   املذهلة.  والّرقمية  التكنولوجية  التطّورات  أمام  يصمد  ال  �عليما  بوصفھ  الّتقليدّي  الّتعليم  مظاهر 

؛1تضاريس هذا الصراع الفكري تكمن طبقات من ا�حقائق واملتغ��ات ال�ي يجب أن نأخذها �ع�ن االعتبار

الدكتور  يؤكد     وطفھ  ثم 
ّ
املسألةبأن نتناول هذه  �� مختلف جوان��ا، وأن  ھ: "يجب علينا، ونحن  ننظر  أن   ،

نبحث �� مختلف زواياها. ف�ّل رأي من اآلراء، مؤ�دا �ان أو معارضا أو مواز�ا، يجب أن ينظر إليھ �� اإلطار  

املش�لة األو�� تتعلق    الذي انبثق فيھ، وضمن املتغّ��ات ال�ي يظهر ف��ا. وضمن هذا الّسياق يمكن القول: إّن 

بطبيعة املمارسة الّتعليمّية ال�ي شهدناها وما زلنا �� مواجهة ا�جائحة. فاالنتقال السريع املفا�� إ�� الّتعليم  

ل منطلقا للفهم ا�خاطئ لطبيعة الّتعليم اإللك��و�ّي عن �عد، ومدى أهميتھ  
ّ
عن ُ�عد دون تحض�� مسّبق ش�

الصن الثورة  ظّل   �� الرا�عة"املستقبلّية  العمل  2اعية  �� هذا  " وقد حاولنا مرارا  املؤلف فيقول:  �علن  ثم   ،

وارئ والّتعليم  
ّ
�عد بصورتھ الّنموذجّية اإللك��ونّية، ووقفنا  عن  الّتمي�� ما ب�ن الّتعليم عن ُ�عد �� حالة الط

�  -ع�� ما ب�ن األمر�ن من اختالف بّ�ن. فاملمارسة ال�ي �شاهدها اليوم   تنتسب إ�� ما    -� أغل��اوع�� األقل 

وارئ، و�� تجر�ة محّملة بكث�� من الّسلبيات والّصعو�ات والّتحّديات  
ّ
�سّ�ى بالّتعليم عن ُ�عد �� حالة الط

��  ال�ي   املفاجآت، تتمثل  وتواتر  الّتخطيط،  وضعف  الرق�ي،  ا�حتوى  وضآلة  واملهارات،  ا�خ��ات  ضعف 

م�ن واملتعلم�ن ع�� التكيّ وضعف البنية التحتية الرقمية، وعدم قدرة امل
ّ
ف الفعال مع هذا الّنمط من  عل

وهنا  .3هذا الّتعليم املفا��، وهو �عليم جديد لم �عرفوه سابقا، ولم يألفوه خالل تجر���م ال��بو�ة ا�حالّية

ذييجب القول إّن الّتعليم املدمج يبلغ أهميتھ القصوى �� املدرسة االبتدائية واملتوسطة، وهو الّتعليم ال

اإللك��و�ّي   فالّتعليم  واالختناقات.  األزمات  ل منطلق مواجهة 
ّ
الذي �ش� اإللك��و�ّي  الّتعليم  بأسباب  يأخذ 

الب عن ُ�عد، بل يكفل لنا ما �سّ�ى بالّتعليم املعّزز 
ّ
م إ�� الط

ّ
اليوم ال يقتصر ع�� إيصال املعرفة من املعل

�أخذ املدرسة إ�� الواقع كما أسلفنا �� الفصول الّسابقة.  بالواقع االف��ا��ّي الذي ينقل الواقع إ�� املدرسة و 

دون  املستقبل  إ��  تخطو  أن  اليوم  للمدرسة  يمكن  وال  ال��بية،   �� الزب  ضر�ة  أصبح  االصطنا�ّ�  فالذ�اء 

ل ثورة صامتة مستمّرة �� مختلف مجاالت ا�حياة والوجود
ّ
 .4مواكبتھ باعتباره �ش�

)، ونقد الّتعليم 226-222ص    صأهمية املدرسة (: ا�حاور التالية  ول�ي يو�ح لنا بالتفصيل قدم لنا 

) صالّتقليدّي  ص  230-226  ص  (من  حضار�ة  ضرورة  بوصفھ  اإللك��و�ّي  والّتعليم   ،(230-  237 ،(

:أّن   مهمة مفادها حقيقة  املؤلف إ��  )، وهنا توصل  250-237ص   صو�يجابيات الّتعليم اإللك��و�ّي ومزاياه (

يتطور  �� بحر   "العالم  أن غرق  �عد  الذ�اء االصطنا�ّ�  أمواج  إلك��ونيا، و�طوف ع��  رقميا، و�أخذ مداه 
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الثورة الصناعية. �ّل األشياء �غ�ّ�ت، و�ل مظاهر الوجود تبّدلت، ويعيش العالم اليوم �� املاء الدا�� للثورة 

�� الّدرجة ال�ي تؤدي إ�� موت الصناعية، وترتفع حرارتھ تدر�جيا دون أن �شعر ��ا، وس��تفع بخفة ورشاقة إ

العالم القديم، وتبخره، ومن ثم تحّولھ إ�� مومياء أبدية منسّية. فالعالم بمظاهره ا�حضار�ة يتال��ى و�زول، 

 أن يلقي نظرة من حولھ ليالحظ أّن التغ�� الذي اجتاح العالم �� سنوات وصل إ�� حد  
ّ
وما ع�� اإل�سان إال

أحدثت لقد  التصديق.  حدود  ��   يفوق  و�تغلغل  األبواب  يدّق  االصطنا�ّ�  �اء 
ّ

والذ ثور�ة،  نقلة  اإلن��نت 

صال يتغّ�� العالم بقّوة وعزم واقتدار، يتغ�� الناس  
ّ
أعماقنا. و�� ظّل هذا الّزحف ا�جارف لثورة اإلعالم واالت

 واإلكراه، بصورة حتمّية ال خيار لهم ف��
ّ
ا، من أ�سط  ويغّ��ون أنماط حيا��م ووجودهم تحت مطارق القوة

النانو تكنولو�� والطباعة ثالثية األ�عاد وعالم   �� الوجود، مثل  إ�� أك�� األشياء �عقيدا  اآلالت واأللعاب 

؛ وال يمكن ألنظمة الّتعليم ال�ي تزحف باستحياء �� األرضية السفلّية لعالم الذ�اء االصطنا�ّ� 1الرو�وتات

صف الهائلة ال�ي تفّتت الّ�خر، وتنحت �� سراديب الزمان  : "أن تصمد أمام العواوطفھ    كما يقول الدكتور 

تحت   األرض  و��ز  �عر��ا،  العصف  ألّن  نفعها،  يجد��ا  لن  القدامى  بأرض  وااللتصاق  فالزحف  وامل�ان، 

كمائ��ا. ولن �ستطيع الّصمود طو�ال أمام هذا العصف ا�جبار، وقدرها أن تتذّرى �� الفضاء ما لم تركب  

و�اختصار، فإّن مستقبل املدرسة سي�ون بالضرورة اف��اضّيا كما    .2لو مع مدها وجزرها"أمواج التغي��، و�ع

�� عالم اف��ا��ي، وهذا �ع�ي أّن الّتعليم عن �عد سي�ون حقيقة مدوّ�ة �� عالم  وطفھ�علن الدكتور ع��  

�بية والّتعليم. فاملنّصات االف��اضّية تتطّور إ�� مستو�ات مذهلة، والقادم سي�
ّ
ون مدهشا �� مس��ة هذه  ال�

املنصات املعنية بتدم�� ا�حواجز ب�ن ما هو اف��ا��ّي وواق�ّ� �� املدرسة �� املستقبل القر�ب. ومّما ال شك  

فيھ أّن الّتعليم بالواقع االف��ا��ّي املعّزز سي�ون نمطا ذهنّيا وفكرّ�ا حاضرا �� �ل منا�� الّتعليم، وهو ما

اس ع�� الّسيارة بدال من ا�حصان، واعتياد الناس ع�� الطائرة �� الّسفر، بدال  �شبھ إ�� حّد كب�� اعتياد الن

م كما يذكر ال�اتب إ�� رقمية تفاعلية، وست�ون أك�� مرونة، وستتغّ��  3من ا�جمال
ّ
، وستتحّول منا�ج الّتعل

درات واحتياجات  وتتفاعل مع املتغ��ات العاملية، وس��ا�� الفروق الفردّية ب�ن الطالب، وستتكّيف بحسب ق

  �� يواجهها  ال�ي  الّصعو�ات  لتجاوز  وستوجهھ  الّتعلي�ّي،  مستواه  حول  للطالب   
ً
تقييما ر 

ّ
وستوف الب، 

ّ
الط

 وز�ادة �� استخدام تقنية الواقع االف��ا��ّي والواقع املعّزز  
ً
م. و�� املستقبل القر�ب سنشاهد "تطورا

ّ
الّتعل

الب مع املاّدة لتحس�ن و�عز�
ّ
م، وستسمح هذه الّتقنيات بتطو�ر  خالل تفاعل الط

ّ
ز عملية االستيعاب �� الّتعل

وتحليل   الّر�اضّية  والّنمذجة  والكيميائّية  الف��يائّية  العلمية  الّتجارب  إلجراء  تفاعلّية  اف��اضّية  مخت��ات 

 .4و�ظهار النتائج �� صور جرافيكية مباشرة من جهاز ا�حاسب ومن دون ا�حاجة للمخت��ات املدرسية

د الّدكتور ع�� وطفھ �� اوق 
ّ

التعليم العا�� وا�جام�� �� مواجهة الذي وسمھ بـ "  لفصل السا�عد أك

جائحة �ورونا قد صدمت بتأث��ها ا�خط�� أنظمة التعليم العا��، كما هو   تجارب عاملية وعر�ية" بأّن  �ورونا
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طال من  وخلت  أبوا��ا،  ا�جامعات  فأغلقت  األسا��ي،  التعليم  أنظمة   �� أ�شط��ا  ا�حال  و�عطلت  ��ا، 

ع�� خالف    -األ�اديمية �� مختلف أنحاء العالم ألّول مرة �� تار�خ التعليم العا�� وا�جام��. و�انت ا�جامعات  

أك�� قدرة وسرعة ع�� تب�ي التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ ملا تتمتع    -املدارس �� املراحل ما قبل ا�جامعية  

إلك��و�ي وترسانات تأهيل  �� هذا ا�جال. ومع ذلك فإّن اإلغالق �ان خاطفا    بھ من  رقمية وخ��ات علمية 

و�ارثيا �� بتأث��ه �� حياة الطالب، و�� مستوى �عليمهم، وامتد تأث��ه الكب�� ليشمل وضعية التقييم ا�جام�� 

أّن   �� جدال  وال  املضيف.  البلد   �� الدولي�ن  للطالب  القانو�ي  والوضع  املؤقت    واالمتحانات  اإلغالق  قرار 

الو�اء أثناء  العامة  ال�حة  �حماية  سريعة  استجابة  جاء  قد  العا��،  التعليم  هذا    .1ملؤسسات  وقع  وقد 

اإلغالق بداية، �� مؤسسات التعليم العا�� �� الص�ن موطن الو�اء األول، وامتد ليشمل أورو�ا وأمر��ا وآسيا  

ملثال أمرت سلطات الواليات باإلغالق، لكن معظم ا�جامعات  و�فر�قيا. ففي الواليات املتحدة ع�� سبيل ا 

�انت قد أغلقت بالفعل، وال سّيما ا�جامعات العامة وا�خاصة الكب��ة ال�ي أغلقت قبل أسابيع من تدخل 

��    .(UNESCO IESALC, 2020)ا�ح�ومة �عضها  وأصاب  العا��  التعليم  بمؤسسات  الو�اء  عصف  وقد 

يكن لد��ا استعداد مسّبق، أو خطة طوارئ ملواجهة األزمة. ولم يكن أمام تلك    مقتل، وخاّصة تلك ال�ي لم

ل �� االنتقال إ�� التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ. وقد شمل هذا اإلجراء  
ّ
 خيار واحد يتمث

ّ
ا�جامعات إال

العالم  �� العا��  التعليم  إ��  .(UNESCO IESALC, 2020)مختلف مؤسسات  اختبار    وأّدت تجر�ة اإلغالق 

التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ، وكشفت أ�عاد   أنظمة التعليم ا�جامعية من حيث قدر��ا ع�� مواكبة 

أظهرت   كما  بي��ا.  وفيما  الدول  مستوى   �� وعموديا،  أفقيا  العا��  التعليم  مؤسسات  ب�ن  الكب��ة  الفجوة 

التجر�ة   "وقسمت  االجتماعية  والفئات  الطبقات  ب�ن  الكب��  �عليميا، التفاوت  «متقدمة»  دول  إ��  العالم 

 �� «التعليم عن ُ�عد» ألّ��ا �عودت منذ  
ً
مال املتقدمة مش�لة

ّ
وأخرى «متخلفة». و�الطبع لم تواجھ دول الش

ر" (مبارك،  
َ

ذك
ُ
عقوٍد ع�� دمج التعليم اإللك��و�ي بنظ��ه التقليدي، ولذا ا�سابت تجر�ة املواجهة بال عوائق ت

عانت ا�جامعات �� الدول الفق��ة والنامية من مشكالت وتحّديات ك��ى تتعلق  ). وع�� خالف ذلك  2020

بقدر��ا ع�� مواكبة التعليم عن �عد، وعدم توفر اإلم�انيات اللوجستية الضرور�ة ملثل هذه املواجهة. و��  

ومنا�جها   اس��اتيجيا��ا  بتغي��  العالم   �� وا�جامعات  العا��  التعليم  مؤسسات  بدأت  األحوال  لتلبية  �ل 

ب  
ّ
ِ�ح الطال

ُ
احتياجات الطالب وموظفي التعليم واملهني�ن. وقامت �عض ا�جامعات بإلغاء إجازات الّر�يع، ون

وع�� الرغم من وجود إم�انية التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ،   .2الدوليون بالعودة إ�� بلدا��م األصلية

آخر، �سبب الّنقص �� الب�ى التحتية لتكنولوجيا  فإّن �عض ا�جامعات أوقفت التعلم والتدريس ح�ى إشعار  

الفصول   ب�ن  املواءمة  كيفية  حول  �ساؤالت  هناك  تزال  واملعلم�ن. وال  الطالب  ل�ّل من  زمة 
ّ
الال املعلومات 

ر  
ّ

الدراسية وا�جداول الزمنية األ�اديمية، حيث تم بنجاح تنفيذ �عض ال��امج ع�� اإلن��نت، �� ح�ن �عذ

؛ وقد فرض الطا�ع األم�ي للو�اء ع�� ا�جامعات �� جميع أنحاء العالم أن �عمل ع��  3تنفيذ البعض اآلخر
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البحوث   العاملية ومعاهد  ال�حة  منظمة  والدولية، مثل  واإلقليمية  ا�حلية  املنظمات  مع  ا�جهود  توحيد 

��م من املساهمة  
ّ

�� منع  وا�ح�ومات الوطنية، من أجل تحقيق أفضل االستجابات ال�ي من شأ��ا أن تمك

املشرعون   زال  ما  االنتشار،   �� الو�اء  استمرار  ومع  الطالب،  �علم  استمرار�ة  ضمان  مع  الو�اء،  انتشار 

ومسؤولو التعليم العا�� �عملون مًعا من أجل معا�جة اآلثار القص��ة املدى والطو�لة األجل للو�اء ع�� قطاع  

والبعيدة اآلنّية  التحديات  ملواجهة  وذلك  العا��،  األ�ادي�ي التعليم  والتمو�ل  اإلدارة  مجاالت   �� والسيما   ،

التعلم وفرص  التحتية  �ورونا    .1والبنية  ب�ن  املص��ية  املواجهة  السابقة  الفصول   �� املؤلف  تناول  ول�ن 

ا�حياة   مجال  و��  العام  التعليم  مجال   �� ا�جائحة  ترك��ا  ال�ي  التأث��ات  من  كث��ا  وعا�ج  العام،  والتعليم 

نا نجده �� هذا الفصل ينفرد بمعا�جة قضايا التعليم ا�جام�� والعا�� حول  االجتماعية بصو 
ّ
رة عامة. فإن

 .العالم، واستكشاف أهّم التحديات ال�ي فرضها الف��وس �� منظومة ذلك التعليم

التالية  ا�حاور  لنا  قدم  بالتفصيل  لنا  يو�ح  ( : ول�ي  ا�جام��  التقو�م  )،  265-264ص    صفو��ى 

)،  270-268ص  ص  )، والطالب �� ظل ال�ارثة (268-265ص    ص �� مواجهة ا�جائحة (وأساتذة ا�جامعة  

) ا�جامعية  امل��انيات  (271-270ص    صوأزمة  العل�ي  والبحث  التعليم 272-271ص    ص)،  و��ن   ،(

) ُ�عد  والتعليم عن  (274-272ص    صاإللك��و�ي  الو�اء  ظل   �� ا�جام��  التعليم  - 274ص  ص  )، وجودة 

)، 280-278ص    ص )، وتجارب عاملية (276-275ص    ص رقمية ا�جديدة " الص�ن وأمر��ا ()، والفجوة ال752

) اإلفر�قية  ا�جامعات  (284-283ص    ص وتجر�ة  األزمة  مواجهة   �� العر�ية  وا�جامعات    - 284ص    ص )، 

)، والصعو�ات والتحديات ال�ي واجهت التعليم ا�جام��  292-287ص    ص )، وتجر�ة الدول ا�خليجية (287

)، واستطالع آراء املفكر�ن وا�خ��اء �� جدوى التعليم اإللك��و�ي ��  297-296ص    ص�� ا�خليج (   عن �عد

حقيقة مهمة و�� أنھ ع�� الرغم   وطفھ إ��و�� هذا الفصل توصل الدكتور ع��    .)301-297ص    صا�خليج (

لتعليم عن �عد بوصفهما  معظم مؤسسات التعليم العا�� لم �ستثمر تقليدًيا �� التعليم اإللك��و�ي وا  من أّن 

رك��ت�ن أساسيت�ن �� تجر�ة التعليم ا�جام��، فإّن أزمة �ورونا جاءت لتسرع إيقاع التغي�� القائم ع�� الذ�اء  

االصطنا�� الذي بدأ يحدث �غ��ات جوهر�ة �� بنية التعليم العا�� واس��اتيجياتھ، واستطاعت �ورونا ��  

العا��، وأن تدفع بھ لالنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي بأ�عاده االف��اضية.  الّ��اية أن تدخل حركّية ع�� التعليم  

التعليم   اعتماد  جاه 
ّ
ات  �� ا�خطى   

ّ
تحث انطلقت  ال�ي  العر�قة  ا�جامعات   �� تأث��ا  أك��  املوجة  هذه  و�دت 

ن  ع��  الذكية  الرقمية  بالصورة  األ�اديمية  ا�خ��ات  بلورة  ذلك   �� بما  �املة،  بصورة  �امل  اإللك��و�ي  حو 

جاه الرق�ي �� التعليم �� مختلف  
ّ
د بأّن األزمة ا�حالية ستؤّدي عاجال إ�� �سريع هذا االت

ّ
وشامل. ومن املؤك

ا�جامعات �� العالم، ور�ما ستؤّدي تجارب التعليم عن �عد ال�ي فرضها �ورونا ع�� ا�جامعات واملؤسسات  

تحديث  و���  املستقبلية  التوجهات  �عز�ز  إ��  الثورة    األ�اديمية  معطيات  ع��  وترو�ضھ  ا�جام��،  التعليم 

ع��   سيغدو،  لألزمة،  األجل  قص��ة  �استجابة  بدأ  ما  أّن  لنا  و�بدو  اإللك��و�ي.  التعليم  مجال   �� الرقمية 

 رقمًيا دائًما للتعليم العا��
ً

خذت معظم مؤسسات التعليم العا�� وا�جام�� كما    .2األرجح، تحوال
ّ
  يرى لقد ات
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ال�اتب إجراءات نموذجية منذ البداية �حماية ال�حة �� ا�حرم ا�جام�� و�� املبا�ي والقاعات. وشملت هذه  

التداب�� تنظيم حمالت إعالمية واسعة لتثقيف الطالب بمخاطر الف��وس، وتقليص حركة التنقل داخل 

وخارجه  ومع  ا�جامعة  ا�حضور�ة.  واالجتماعية  األ�اديمية  للفعاليات  التدر���  باإللغاء  القيام  ثّم  ومن  ا، 

ذلك، فإّن فاعلية هذه التداب�� سرعان ما تجاوز��ا األحداث ال�ي أج��ت مختلف مؤّسسات التعليم العا��  

املت الف��وس  انتشار  �عد  عم��  �ش�ل  لوجھ   
ً
وجها تتّم  ال�ي  األ�شطة  جميع  �عليق  تبّ�ن    .1سارعع��  لقد 

املتقدمة   الدول   �� ا�جامعات  ب�ن  االنتقال  عملية   �� كب��ة  فروق  وجود  الفصل  هذا   �� بوضوح  للمؤلف 

أّن  لنا  �ح 
ّ
الفق��ة، وات �� الدول  �� ا�جامعات    تكنولوجيا و��ن ا�جامعات  التعليم اإللك��و�ي  إ��  االنتقال 

د الوطأة �� جامعات الدول الفق��ة. وقد الحظنا أيضا  املتقدمة �ان سلسا وسهال وميسورا، ولكنھ �ان شدي

أّن هذه الفروق كب��ة داخل البلدان، ب�ن ا�جامعات املعروفة وا�جامعات الناشئة ال�ي �عا�ي من صعو�ات  

 . 2مادية ولوجستية ومن نقص �� ا�خ��ات واملهارات

م العا�� وا�جام�� �� ظل أزمة مستقبل التعلي "عنوان  الوارد تحتلفصل الثامن  أّما بالنسبة إ�� ا 

الدكتور ع��    فيھ  ذهبفي  ،"كورونا لم يكن طفرة عابرة فرض��ا  إ��    وطفھاملؤلف  اإللك��و�ي  الّتعليم  أن 

ظروف األزمة الّتاجّية ا�خانقة، ولم يكن صرخة عابرة �� ظلمة ليل ساكن. فالّتعليم اإللك��و�ي �عّ�� عن  

ة الرا�عة ا�جّبارة ال�ي تجتاح معالم ا�حضارة اإل�سانية املعاصرة. فمنذ  تطّور ذروّي ملعطيات الثورة الصناعيّ 

�
ّ

ر و�نمو و�زدهر �� عمق املؤسسات العلمية واملدرسّية، وقد تج�
ّ

زمن �عيد �ان الّتعليم اإللك��و�ي يتجذ

امل  �� متجّسدا  بقوة  نفسھ  وفرض  واالف��اضية،  اإللك��ونية  ا�جامعات  �شوء   �� ا�حقيقّي  قّرراتتطّوره 

ل هذا  
ّ
ا�جامعية واملدرسّية بصورة عاّمة، وفق أصول ومنا�ج وفلسفات تر�و�ة ضار�ة ا�جذور. وقد �ش�

أنحاء   مختلف   �� واملدارس  ا�جامعات  أروقة   �� وذلك  مهيبة،  جامعية  ومقّررات  وفروع  أقسام   �� التعليم 

عالمة ع�� درجة تطّورها وتقّدمها،   العالم. و�انت ا�جامعات تنحو إ�� �عميم هذا التعليم ا�خالق وتّتخذه 

فانتقل التعليم داخل القاعات من الّسبورة السوداء إ�� السبورة اإللك��ونية البيضاء، وأصبح استخدام  

وحية ا�حمولة واملواقع ال�خصية والتعليمّية جزءا ال  
ّ
اإلن��نت ووسائل الّتواصل االجتما�� والهواتف الل

و  ال��بو�ة  الثقافة  من  ف��ة ع�� مشاهدة  يتجّزأ  منذ  واعتدنا  ا�جامعية.  واملؤّسسات  املدارس   �� الّتعليمية 

�شغف   ا�حاضرات   �� ويستخدمو��ا  وذهابا،  جيئة  ا�حواسيب  يحملون  وهم  م�ن 
ّ
واملعل ا�جامعة  أساتذة 

ھ ع�� أّن 
ّ
  التعليم اإللك��و�ي لم يكن صرخة عابرة �� واد أصّم، بل بات  واهتمام وفعالية. و�دّل هذا �ل

ً
جزءا

ة إدار�ة مثل أقسام التعليم
ّ
� تارة �� حل

ّ
 �� منا�جنا وأسلوب حياتنا العلمية وعملنا األ�ادي�ّي، و�تج�

ً
صميميا

ة علمية بوصفھ مقّررا يدّرس �� ا�جامعات ويعّمم  
ّ
اإللك��و�ي �� ا�جامعات والوزارات واملدارس، وتارة �� حل

د يطالبون  زالوا،  وما  �انوا  الذي  الطالب  العلمية  ع��  حيا��م   �� الّتعليم  هذا  أدوات  باستخدام  ائما 

ولو لم يكن األمر ع�� هذا النحو ملا استطاع ا�جتمع اإل�سا�ّي أن يواجھ أزمة اإلغالق املدر��ّي    ،3واملعرفية
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ّ
��ذا الّزخم ا�حضاري الذي انتقل با�جتمع ال��بوي مباشرة إ�� التعليم عن �عد، ول�ان ا�جتمع ال��بوي �غط

ينبض  األث��  ع��  تواصل  اشات، وال 
ّ

الش تومضها  استنارة  فيھ وال  ضوء  حيث ال  عميق،  �� سبات شتوّي 

إل�سا�ي �ان ع�� استعداد كب�� ملواجهة  وما ير�د املؤلف قولھ �� هذا الّسياق، هو أّن ا�جتمع ا   .1با�حياة

هذا اإلغالق الرهيب، و�ان ع�� موعد مع هذه الّتجر�ة النادرة �� تار�خ التعليم �� ا�جتمع اإل�سا�ي. فالعالم  

والرقم   واإلشارة  والّضوء  الرمز  ع��  أدواتھ  وهيأ  نفسھ  استحضر  قد  �ان  �ورونا  قبل  فيھ  �عيش  الذي 

خ  ا�خوارزمي والومض اإللك��و 
ّ

�ي لهذه املواجهة وغ��ها من الّصدمات ا�حتملة مع مستقبل غامض ومفخ

 . 2باملفاجآت ا�خفّية ع�� دروب ا�حضارة اإل�سانية

�� مقدمة هذا الفصل هو: كيف سي�ون  وطفھ  والسؤال الرئي�ىي الذي يتبادر إ�� ذهان الدكتور ع��  

�ورونا؟ هل سي�ون التعليم إلك��ونيا عن �عد؟ حال التعليم، والسيما التعليم العا�� وا�جام�� فيما �عد  

هل سي�ون نوعا من التعليم املدمج ب�ن التعليم اإللك��و�ي والتعليم التقليدي؟ كيف سي�ون حال املنا�ج  

م والوسائل والفلسفات والوظائف األساسّية لهذا الّتعليم؟ 
ّ
 ومستوى تأهيل املعل

حنا إل��او�جيبنا املؤلف قائال: وهنا يجب علينا أن نن 
ّ
الّتعليم القادم    و�� أّن   ،طلق من بداهة حضار�ة �

�ان قبل �ورونا، وسي�ون �عدها اف��اضيا رقميا، �عتمد ع�� الذ�اء االصطنا��. ويعود الّسبب �� ذلك إ��  

أنماط    �� شامل  �غي��  من  عليھ  تنطوي  وما  الرا�عة،  الصناعية  الثورة  فضاء   �� ا�حادث  التطور  طبيعة 

مة أخرى مفادها أّن �ورونا سّرع �� عملية التطّور املستقب�� للتعليم الوجود وا�
ّ
حياة. وسننطلق من مسل

ل ضر�ة مهماز قو�ة زعزعت الّتعليم الّتقليدي وأر�كت رّواده، وهيأتھ لنقلة جديدة نحو  
ّ
اإللك��و�ي، وش�

ر من التعليم القائم ع��  التعليم اإللك��و�ي بصيغتيھ البعدية وا�حضور�ة، ودفعت اإل�سانية إ�� نمط آخ

�اء االجتما�� واالصطنا��  
ّ

الثورة الرقمية الهائلة �� زمن الثورة الصناعية الرا�عة ال�ي تر�سم ع�� صورة الذ

 .3ا�خارق 

هل سي�ون التعليم إلك��ونيا فيما �عد �ورونا؟   :كما يناقش املؤلف �� هذا الفصل عدة محاور م��ا

(317-316  ص  ص( التقليدي  التعليم عن �عد والتعليم  ب�ن أنصار  )، 321-317ص    ص)، وحوار إش�ا�� 

)،  329-325ص    ص )، وزراعة املواهب اإلبداعية (325-321ص    ص واملنا�ج املستقبلية فيما �عد �ورونا (

) إ��  ؤلف  )، وهنا يتوصل امل331-329ص    صواملنافسة األ�اديمية: الشر�ات اإللك��ونية ضد ا�جامعات 

أّن  و��  هامة  اإللك��ونية  حقيقة  صورتھ  إ��  الّنقل  ع��  القائمة  هيئتھ  من  �عد  عن  التعليم  تطّور   "  :

 �� سياق تكنولو�� واجتما�ّ� واقتصادّي محّدد، ويعّد هذا االنتقال من  
ّ
النموذجّية ال يمكن أن يحدث إال

يواجھ كب�ً�ا  تحّدًيا  النموذجية  الصورة  إ��  البسيطة  العالم.    الّصورة  أنحاء  �� مختلف  التعليمية  األنظمة 

وهذا �ع�ي أيضا أّن االنتقال من نموذج التعلم التقليدّي إ�� نموذج التعلم اإللك��و�ي عن �عد ليس مهّمة  

�عض   قامت  السياق،  هذا  و��  فعالة.  اس��اتيجية  ممارسات  ع��  تنطوي  معّقدة  مهّمة   �� بل  �سيطة 
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بمحاوال  األزمة  ظل   �� اإللك��ونية،  ا�جامعات  هيئتھ  إ��  التقليدية  صورتھ  من  بالتعليم  لالنتقال  جاّدة  ت 

زت ع�� ن�ج الّتعلم املدمج، وعّززت فرص الّتفاعل ا�حقيقية  
ّ

فأدخلت منظومة من الّتغي��ات التدر�جّية، ورك

فت عددا من املن�جيات والتقانات املتجّددة. وقد أدر 
ّ
كت ا�جامعات  ب�ن الطالب واملعلم�ن ع�� اإلن��نت، ووظ

الرائدة عاملًيا أخ�ً�ا ضرورة االستعداد للمستقبل، و�دأت تدرس كيفّية تقديم التعليم والّتدر�ب العا�� من  

خالل اإلن��نت، مع الّنظر إ�� جدوى االستثمار �� الواقع االف��ا��ي والواقع املعّزز و�تاحتھ للطالب �� جميع  

م أنحاء العالم. ومع أهّمية هذه املبادرات،  
ّ
فإّن معظم ا�جامعات لم تبدأ �عد أي عملية للتكّيف مع التعل

عددا كب��ا من ا�جامعات والسيما �� البلدان الفق��ة ليس    عن �عد بصورتھ النموذجّية، ومما يؤسف لھ أّن 

يات  لد��ا بنية تحتية أو موارد كب��ة لتأصيل هذا التعليم القائم ع�� أر�� إنجازات الثورة �� ميدان اإللك��ون

ھ يمكن    .1وال��مجيات الرقمية املتقدمة �� مجال التعلم عن �عد"
ّ
ويستطرد املؤلف فيقول: " �عد هذا �ل

تضع   وعندما  املستو�ات،  أفضل   �� �عد  عن  الّنموذ��  م 
ّ
بالتعل تقوم  متقّدمة  جامعات  هناك  إّن  القول 

ا أك�� قّوة للتأّهب لل�وارث �� املستقبل، فإّ��ا ست�و 
ً
ن قادرة ع�� تحس�ن قدرا��ا و�م�انا��ا  ا�جامعات خطط

تھ املتطّورة ع�� صورة الّتعليم املعّزز بالواقع  
ّ
الرقمية، وصوال إ�� تحقيق أر�� مستو�ات هذا التعليم �� حل

 . 2االف��ا��ي والنانو تكنولو��

التاسع  و��    بـالفصل  أزمة كورونا" املوسوم  �عد  العام فيما  عليم 
ّ
الت ر ع��  الدكتو يرى    ، "مستقبل 

ما زال �ورونا حّ�ى الّساعة يمعن �� االنتشار والّتدم��، وما زال يضرب أر�ان ال�وكب، وي�حق  أّن    وطفھ

ل عيشهم، 
ّ
ل ا�حياة �� مختلف مظاهرها، و���ك الناس �� حالة من الهلع واليأس، فيعط

ّ
اقتصاده، ويعط

س من أخطر الف��وسات ال�ي ضر�ت  و�دّمر أرزاقهم، ويغلق مدارسهم ومؤّسسا��م. وقد ي�ون هذا الف��و 

 وأصعب وقعا. ومع ذلك، ال مفّر  
ً
ا�جتمعات اإل�سانية �� التار�خ، ومع ذلك سي�ون القادم رّ�ما أشد هوال

وقد ال    .3من أن نتفاءل خ��ا، وأن نصّر ع�� تفاؤلنا، ففي �ل سواد بياض، و�� ثنايا �ل �ارثة �عض األمل"

إذ انخفض مستوى التلّوث البيئي   ،ض اآلثار اإليجابّية �� مجال البيئةحظ املؤلف ع�� سبيل املثال، �ع

الّناجم عن عوادم الطائرات واملصا�ع، وازداد اهتمام العلماء والّسياسي�ن بقضايا العلوم ا�حياتية والبيئة،  

مات الّدولية الّ�ّحية والبيئّية،
ّ
وزاد اإلنفاق    وتراجعت الواليات املتحدة األمر�كية عن ا��حا��ا من املنظ

وظهرت   اإللك��و�ّي،  صال 
ّ
االت وسائل  وتطّورت  الوراثّية،  والهندسة  الطّب  مجال   �� العلمّية  البحوث  ع�� 

صناعات جديدة متخّصصة �� مجال األو�ئة. وال يمكن أن نح��ي اإليجابّيات ال�ي ت��تب ع�� هذا الو�اء،  

أهّمها ع�� اإلطالق   ��-لكن  يبدو  لعال  -كما  التأّهب  إ�سانية  هو  والّتحض�� ملواجهات  القادمة،  ال�وارث  م 

إجماع ب�ن العلماء ع�� أّن العالم سيتغّ�� �عد    ،�� نظر املؤلفهناك،  و   ،4متجّددة مع الف��وسات واألو�ئة

هذه   ملثل  لالستجابة  ومرون��ا  وجاهزّ���ا  ا�ح�ومات  قدرة  ملدى  اختبارا  جاء  "�ورونا  وأّن  �ورونا،  جائحة 

 
 . 333، صنفسه المصدر - 1
 الصفحة نفسها. ،  نفسه المصدر - 2
 . 393، صنفسه المصدر - 3
 .134-034صص ، نفسه المصدر - 4



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)368( 

ل "الّتعليم أحد أهم القطاعات  
ّ
األزمات، كما يقول سعيد الظاهري". وضمن هذا الّسياق ا�حضارّي �ش�

كب�  
ً
�غّ��ا شهدت  �عرف  ال�ي  ما  أو  �عد  عن  الّتعليم  لنمط  االنتقال   �� سّرعت  ال�ي  ا�جائحة  هذه  خالل   

ً
�ا

بالّتعليم االف��ا��ي، �استجابة ضرور�ة الستمرار العملية الّتعليمية خالل هذه األزمة. الّتغي�� لن يقتصر  

، لقد "غّ��ت  
ً
جائحة �ورونا  ع�� الّتعليم عن �عد لكن سيطال نموذج وش�ل العملية التدريسية مستقبال

م ملالي�ن الطالب حول العالم، وأصبح املالي�ن من الطالب �ستعملون الهواتف الذكية  
ّ
طرائق الّتعليم والتعل

هذه أّن   �� شّك  وال  الّتلفز�ون.  ع��   
ً
مباشرة  

ّ
بث

ُ
ت ال�ي  الدروس  وَ�حضرون  م 

ّ
للتعل التفاعلّية  والّتطبيقات 

ام املز�د من االبت�ارات"، ومع "االنتشار الواسع لتقنيات ا�جيل  ا�حلول ا�جديدة �� الّتعليم ستفتح ا�جال أم

م ا�جديدة الّتعليم  
ّ
ن الطالب من التعلم �� �ل م�ان و�� أي وقت، وستدعم أنماط التعل

ّ
ا�خامس سيتمك

ن الشرا�ات ب�ن القطاع�ن  ِ
ّ

الّتقليدّي �� الصفوف، مما يز�د من مهارات الطالب وانفتاح أذها��م. وستمك

مختلفة  العام   �� مجاالت  واملؤسسات  الشر�ات  و��ن  الص�ن-وا�خاص   �� حصل  ع��    -كما  ا�حصول  من 

 والّتعليم من �عد معتمدة ع�� التقانات الّ�حابية، وتوف�� بنية تحتية متطّورة للتعليم تديرها  
ّ

منّصات للبث

�بية والّتعليم العا�� ووزارة االتصاالت
ّ
 .1وزارات ال�

-344ص    صحتمية التطور (: بالتفصيل قدم لنا ا�حاور التالية  وطفھ  ع��  ول�ي يو�ح لنا الدكتور 

)،357-353ص    صاملدرسة (  إ��)، وسينار�وهات العودة  253-348ص    ص)، وسينار�وهات متوقعة (483

املؤلف   توصل  حقيقةوقد  أّن   إ��  و��  األخ��ة،  مهمة،  ال�ارثة  األرجح،  ع��  ت�ون،  لن  �ورونا  جائحة   "  :

قد ي�ون متخما باألزمات وحافال بال�وارث وا�جائحات ال�ي تنتظر اإل�سانّية ع�� الدروب ومفارق  فاملستقبل  

الطرق. و�جب علينا أن ننظر إ�� هذه ا�جائحة بوصفها اختبارا قاسيا ودرسا مفيدا �ستفاد منھ �� مواجهة  

ل ضر�ة قاسية ��دف  �و   الّتحّديات ا�حضار�ة املقبلة. و�مكننا القول، �� هذا السياق، كذلك، إّن 
ّ
رونا �ش�

إ�� إيقاظ اإل�سانية من سبا��ا ا�حضارّي الطو�ل، تنب��ا لها ملا يمكن أن يجتاحها من مصائب وو�الت ��  

األزمنة القادمة. فاألزمة ال�ورونية صادمة، و�� ع�� درجة كب��ة من ا�خطورة واألهمية، ولكّ��ا ليست، ��  

ا�حضار�ة الك��ى ال�ي تتمثل �� أزمة انتقال ا�جتمع اإل�سا�ي إ�� حضارة  ��اية األمر، سوى �عب�� عن األزمة 

ا�جتمع   تطّور  من  العليا  للمرحلة  وصفھ   �� توفلر  آفل�ن  �ستخدمھ  الذي  املفهوم  وهو  الرا�عة،  املوجة 

ع�� قوالب  اإل�سا�ي، فالثورة الصناعّية الرا�عة تدّق األبواب، وتنذر بأزمات كث��ة �امنة �� تطويع اإل�سانية  

�اء االصطنا�ّ� ا�خارق. ول�ن �ان ا�جتمع اإل�سا�ي اليوم يواجھ أزمة �ورونا،  
ّ

لة �� الذ
ّ
الّتطّور ا�جديدة املتمث

فإّن هذه املواجهة تتّم �� خضّم التحول العظيم للثورة الصناعية الك��ى ا�جبارة ال�ي �عتمد الثورة الّرقمّية  

و  �� �ل ميدان وحقل وقطاع  أثوا��ا  املا�عدية  تخلع  اليوم  ا�حياة والوجود، فاإل�سانية  جانب من جوانب 

ة حضار�ة جديدة مختلفة  
ّ
ها تحت وقع االه��ازات الك��ى للثورة الصناعية الّرقمّية، وترتدي حل

ّ
القديمة �ل

ّيماتماما عّما ألفتھ وعهدتھ �� املا��ي. وهنا يأ�ي الو�اء كضر�ة مهماز لتسرع أحصنة التقّدم ا�حضاري، والس

�� مجال ال��يبة والّتعليم، و�أّن هذا الو�اء قد ولد خصيصا ليقدم دفعة حيو�ة للتعليم صوب دروب تقّدمھ  

�بية من أو�ارها  
ّ
وتطوره املنشود تحت ضغط الثورة الصناعية الرا�عة وتمّوجا��ا. �عم، جاء �ورونا ليخرج ال�
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 محمود محمد علي   . د.  ا
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ل �� الذ�ا
ّ
ورة  الّتقليدّية، و�دفع ��ا إ�� فضاء جديد يتمث

ّ
ل ا�حّرك ا�جبار للث

ّ
ء اإللك��و�ّي ا�خارق الذي �ش�

 .1الصناعية الرا�عة

أورو�ا أنحاء  جميع   �� واملعلمون  والطالب  اآلباء  بدأ  العتيد  �ورونا  تأث��  املؤلف  ،وتحت  يقول  ،كما 

ا بامتياز.  فون مع الوضعية ا�جديدة للتعليم عن �عد الذي ينحو إ�� أن ي�ون �عليما إلك��ونيا نموذجي يتكيّ 

استخدام   مع  التكيف  يتطلب  لن  األمر  هذا  فإن  جديد،  من  أبوا��ا  فتح  إعادة   �� املدارس  تبدأ  وعندما 

التكنولوجيا فحسب، بل سيتطلب كذلك تطو�ر هذه التكنولوجيا الّتعليمية و�عداد ا�حتو�ات اإللك��ونّية  

ّيفة مع متطلبات الثورة الّرقمّية �� مختلف  وال�ّ�سانات الّرقمّية ضمن قوالب تر�و�ة جديدة ومتطّورة ومتك

مجاالت ا�حياة اإل�سانية. وع�� الّرغم من أّن إغالق املدارس �سّبب �� البداية �� حدوث اضطرابات تر�و�ة  

ال��بوي العملية   �� واالبت�ار  اإلبداع  منا��  مختلف  لتطور  قوّ�ا  دافعا  ل 
ّ
ش� قد  األمر  هذا  فإّن  واسعة، 

هذه التوجهات االبت�ار�ة مسارها نحو األفضل مع حركة الّزمن وتقّدمھ املستمّر. وهناك    والّتعليمية. وتأخذ

م االبت�ار والرقمنة
ّ
.2دالئل �ش�� إ�� أّن األزمة رّ�ما ي�ون لها تأث�� دائم ع�� مسار �عل

العاشر واألخ��   العنوان اآل�ي:أما الفصل  ف 
ّ
لھ املؤل تخّ��  تؤديهل س :كورونا: دروس وع�� "الذي 

امل�اشفة البيداغوجية للدروس ال��بو�ة املستفادة  ع��  ��كز  فالصدمة ال�ورونية إ�� يقظة ال��بية العر�ية؟،  

ا�جينيّ  الشيفرة  أن �ستكشف  ل�ورنا، حيث علينا  الف��وسية  ا�جائحة  الذي فرضھ  من معا�شة  للتأث��  ة 

�ا �� هذا التفاعل املر�ب وا�خط�� ب�ن �ورونا  الف��وس �� ا�جال ال��بوي والتعلي�ي. وتأخذ هذه الشيفرة هو��

  �� املتداخلة  الدائر�ة  املتغ��ات  هذه  ب�ن  الفصل  يمكن  ال  إذ  واملستقبل،  والتكنولوجيا  والتعليم  والفقر 

تفاعلها وتأث��ها. ومهما يكن فإن اجتماع الفقر و�ورونا واالستغراق �� املا��ي ضمن ا�شوداتھ التقليدية  

حضارة التكنولوجية الذكية للعصر، يجعل من وقع ال�ارثة مهوال ومدمرا وخط��ا �� املتخلفة عن ركب ا�

وقع �ورونا وتأث��ه    مختلف ا�جاالت، والسيما �� ا�جال ال��بوي والتعلي�ي. لقد بينت التجر�ة ال�ارثية أّن 

امليسورة، و�� املناطق    وطأة وثقال �� البلدان املتقدمة، ولدى الطبقات االجتماعية الغنية   ال��بوي �ان أقّل 

�ان وقعھ مخيفا رهيبا �� البلدان الفق��ة، و�� واقع    ، ال�ي تت�اثف ف��ا ا�حضارة الرقمية. وع�� خالف ذلك

 
ّ
ة دروس تر�و�ة كث��ة  ثمّ   أّن   الطبقات االجتماعية املهيضة، و�� املناطق ال�ي تت�اثف ف��ا األمية ا�حضار�ة. إال

االعتبار من صلب التجر�ة املّرة واملأساو�ة ال�ي عشناها و�عا�شنا معها خالل العام  يمكن لنا أن نأخذها �ع�ن  

 .3املا��ي و�داية هذا العام الدرا��ي

، و�لغت حدود هذه  لقد أدت ا�جائحة إ�� فرض �غ��ات جوهر�ة �� مشهد التعليم وال��بية �� العالم

لقد صدم    ،التوقعات والسينار�وهات ا�حتملة  �ّل إ�� ما هو أ�عد من  وطفھ  التغ��ات كما يؤكد الدكتور ع��  

الكث�� من   أمام  والوجودية، ووضعهم  ا�حياتية  القضايا  بكث�� من  اهتمامهم  وأيقظ  الناس  الف��وس و�� 

الكب��ة، واستطاع   إ�� مواجهات صعبة ومعقدة مع منظومة من املشكالت  التحديات املعرفية، ودفع ��م 
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ا صدارة  إ��  كث��ة  بأمور  ا�جتمع  يدفع   �� الفاعلة  الدولية  املنظمات  أولو�ات عمل  و���  ا�ح�ومي  الهتمام 

اإل�سانية. وقد ر�خ أهمية النظر إ�� ال��بية بوصفها رافعة التنمية والتنمية املستدامة واملنطلق إ�� مسارات  

 .1ال��ضة ا�حضار�ة للثورة الصناعية الرا�عة

�� هذا الفصل    إ��  وقد أشار املؤلف 
ّ

�عد كورونا سيكون مختلفاالنظ  أن التعلي�ي ما  ا عنجًد   ام 

 أّن 
ً
التعليم املستقب��    التعليم التقليدي الذي ألفناه وعرفناه ع�� عقود عديدة من الزمن، ومن املؤكد أيضا

أّن  أيضا  املؤكد  ومن  كب��،  حّد  إ��  مختلفة  جديدة  مالمح  بناء    سيكتسب  ع��  حافزا  ست�ون  ا�جائحة 

ل جديدة  ومبادئ  اس��اتيجيات  وقيم  وفلسفات  أهداف  ع��  �شتمل  اس��اتيجيات  و��  اإللك��و�ي،  لتعلم 

 .2وأهداف جديدة مستجدة

�ستطيع أن نتعلم الدرس الذي يفيض    ومن صلب التجارب ال�ي استعرض املؤلف �عضا من خالصا��ا

)، وتطو�ر  373-372ص  صباملعا�ي ذات الداللة االس��اتيجية. وم��ا: تثو�ر التعليم �� زمن الثورة الرقمية ( 

- 375ص  ص  )، وأهمية املدرسة ( 375-374ص    ص)، وأهمية األسرة ( 374-373ص    صاملنا�ج الدراسية (

763 ) واملدرسة  األسرة  ب�ن  والتعاون  (377- 276ص    ص)،  التكنولو��  واالستعداد  -377ص    ص)، 

783) اإللك��و�ي  ا�حتوي  و 379-378ص    ص)،وجاهز�ة  اإللك��ونية  والثقافة   ،() - 370ص    صالرقمية 

- 281ص    ص)، ومهارات جديدة قبل الشهادات (381-280ص    ص )، والتخطيط ال��بوي للمستقبل (803

العل�ي (ص  822 البحث  (383)، وأهمية  (383-382ص    ص )، واالبت�ار  الدو��  - 383ص    ص)، والتعاون 

)، وقد توصل �� هذا  387-284ص    ص إ�� يقظة ال��بية العر�ية (  )، وهل ستؤدي الصدمة ال�ورونية384

حقيقة مهمة، و��: " �ورونا جاءت بالدروس والع�� ال�ي ال يمكن لنا أن ننكر جدواها وتأث��ها ��   إ��الفصل 

غيضا من فيض، فالدروس ال�ي �علمها البشر خالل    إالحياتنا ووجودنا. وما قدمناه حول دروس �ورونا ليس  

يةالتجر�ة املأسو�ة تفوق قدرتنا ع�� اإلحاطة وا�حصر. فالدروس �� ال��بية كث��ة جدا و�� ال تقل أهمّ هذه  

�ورنا قد    ع��ا �� االقتصاد وا�حياة اإل�سانية برم��ا بأد�ى تفاصيلها وأك��ها �عقيدا، وقد ال نبالغ إذا قلنا بأّن 

و امليادين  مختلف   �� والتصورات  املفاهيم   �� ثورة  ��  أحدث  اإل�سا�ي  والفكر  ا�حياة  أوجھ  مختلف   ��

ما �عد �ورونا لن ي�ون    ر املفكرون عبارة إّن يكرّ   ،الفلسفة وعلم االجتماع وال��بية والفن واألدب. ومن هنا 

 
ّ
ة نحو املستقبلاألحوال دفعة قو�ّ   ل مرحلة فاصلة �� تار�خ اإل�سانية وهو �� �ّل كما قبلها. ف�ورونا �ش�

اه املؤلف هو أن �عمل الدول  ما تمنّ   و�ّل   .3لصناعية الرا�عة والذ�اء االصطنا�� ا�خارق نحو زمن الثورة ا

العر�ية بأنظم��ا ال��بو�ة ع�� االستفادة من معطيات هذه املرحلة والدروس الكب��ة ال�ي علمنا إياها �ورنا  

ال��بو�ة لت�حق �عصر الثورة  القاتل. فنحن اليوم ع�� مف��ق طرق ونأمل أن تقوم مجتمعاتنا بتطو�ر أنظم��ا  

 .4الصناعية وثوراتھ الرقمية الالمتناهية �� دائر�ي الزمان وامل�ان
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: الخاتمة    -5

 
ّ

وثقافة واسعة، وفكر مستن��، وتحليل    اخرة،ز هذه الدراسة، بما حملتھ من موضوعات    ختاما، فإن

التعليمية  األنظمة   �� وتأث��ها  �ورونا  أزمة  حول  موضوعية  إجابات  قدمت  علمية،  ومن�جية  عميق، 

 
ّ

رك كما  الذي  وال��بو�ة،  األمر  �عد،  عن  اإللك��و�ي  والتعليم  ا�جائحة  ب�ن  العالقة  محوري ع��  �ش�ل  زت 

ھ  ا�حتميّ استنفر ال�اتب �� أن يخوض عمار البحث ��  
ّ
ات ال�ي فرض��ا ا�جائحة ع�� التعليم اإللك��و�ي، وحث

تمكنھ  ع��  عالوة    ،ع�� التفاعل ا�حضاري مع معطيات الثورة الصناعية الرا�عة ومنجزا��ا الرقمية الهائلة

التعليم   ب�ن  ا�جدلية  العالقة  هذه  لطبيعية  العميق  الّتحليل  ع��  قائمة  بانورامية  صورة  يقدم  أن  من 

و�ي وا�جائحة والثورة الصناعية الرا�عة.. و�عد فصول مضنية من ال��حال �� تضاريس �ورونا املث��ة  اإللك��

، وجدنا املؤلف يتساءل عن مص�� األنظمة ال��بو�ة العر�ية ضمن معادلة األزمة  1ل�جدل تر�و�ا واجتماعيا

للف�� الصدمة ا�حيو�ة  ال�ي اجتاحت مختلف  والصدمة، و�ج��ح �ساؤلھ ماهيتھ اإلش�الية من عمق  وس 

مشاهد ا�حياة اإل�سانية ومظاهرها االجتماعية، والسيما �� املشهد ال��بوي الذي شهد اه��ازا كب��ا تحت  

الذي   الذ�اء االصطنا��  إ�� فضاء  ال��بوي  التحول  �� ص��ورة  أن ��جل  لها  ال�ي قدر  الصدمة  تأث�� هذه 

للتطور  ا�حتمية  القوان�ن  بقوة  نفسھ  شّد كم  .2يفرض  الصعبة  ا  الهضاب   �� مس��تھ  خالل  املؤلف  د 

واملن�لقات ا�خطرة لتأث�� �ورونا، ع�� أّن هذه الّصدمة قد لعبت دور املوقظ املنّبھ ع�� ضرورة االنخراط �� 

امل الذي �عيشھ العالم العر�ي. وواجهتنا حقائق  
ّ

ف الش
ّ
الثورة ا�حضار�ة الرقمية، واإلعراض عن واقع التخل

صادمة   وال��بوّي جديدة  االجتما��  اإلصالح  ا��  امل�ّحة  با�حاجة  كما  .3تتعلق  �ورونا  لنا  لقد كشف  يرى .. 

ال��بوي مفهوم قاصر ما لم يرتبط باإلصالح االجتما�� الشامل، وأّن أّي إصالح   وطفھ اإلصالحالدكتور ع�� 

تر�وي سيبوء حتما بالفشل ما لم يرتبط فعليا بمشروع اجتما�ّ� اقتصادّي حضارّي شامل. وقد عرفنا اآلن  

�بوّ�ة ال�ي لم ترتبط جوهر�ا وعمليا باإل 
ّ
صالح االجتما��ملاذا أخفقت، وستخفق، �ّل املشاريع اإلصالحية ال�

امل
ّ

 .4الش

، بفضل الصدمة، �� هذا االرتباط املص��ي  وطفھوالّنقطة األك�� أهمّية ال�ي وقف عل��ا الدكتور ع��  

ب�ن ال��بية واالقتصاد وحركة الّتطّور املعاصرة ال�ي تنتشر بال حدود ع�� صورة ثورات علمّية رقمّية سي��انّية  

قة �� إطارْي الزمان وامل�ان
ّ
 5متدف

ّ
ال��بية ال�ي ال تتحّرك �� هذا الفضاء سُيحكم عل��ا    �ح للمؤلف أّن ، وات

ال��بية،   إذا أرادت  الّرا�عة مص�� حت�ّي  الصناعية  للثورة  بالفشل واالندثار، فالعمل ع�� مواكبة املدرسة 

ة �� ال��بية والّتعليمومن ورا��ا ا�جتمع، االستمرار �� الوجود وظيفّيا وحضارّ�ا. وهذا األمر يؤّسس لن�عة ثور�ّ 

يات
ّ
،6تقوم ع�� تحر�ر املدرسة من براثن املمارسات التقليدّية املتآ�لة وامل��الكة �� مختلف األ�عاد والتجل

 .340، صنفسه المصدر - 1
 الصفحة نفسها ،  نفسه المصدر - 2
 .540، صنفسه المصدر - 3
 .540ص. ، نفسه المصدر - 4
 الصفحة نفسها. ،  نفسه المصدر - 5
 الصفحة نفسها. ،  نفسه المصدر - 6



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)372( 

واملستقبل   ماضيا  بوصفها  املدرسة  ب�ن  ا�جديد،  والعصر  املدرسة  ب�ن  القائم  ا�جمود  كسر  �ع�ي  وهذا 

لذي �عيش فيھ بال حدود وال قيود. �ّل هذا وغ�ُ�ه �ع�ي أّن الثورة  بوصفھ ثورة علمية رقمية �ستنفر العالم ا

مدرسة العر�ية  فاملدرسة  والّتأخ��.  الّ��اون  يقبل  ال  م�ّحا  وجوديا  مطلبا  أصبحت  والّتعليمّية  �بوّ�ة 
ّ
ال�

العصر    تقليدّية، �عيش ع�� قيم املا��ي ورؤاه وتصّوراتھ، وال يمك��ا، بحال��ا الراهنة، أن تن�جم مع مقاصد

ب ثورة إبيستيمولوجية �� قطا��  
ّ
ورة الرقمّية الصناعّية �� هذا العصر تتطل

ّ
وثورتھ الّرقمية، ذلك أّن الث

جاه فإّن العواقب ست�ون وخيمة  
ّ
�بية واالقتصاد، بل �� ا�حياة برّم��ا. وما لم تتحّرك املدرسة �� هذا االت

ّ
ال�

�بية أن تظّل  ع�� األجيال، وضر�ب��ا ال تحتمل ع�� مستقبل األ 
ّ
طفال والناشئة. فالعالم يتغّ��، وال يمكن لل�

 .1�� أبراجها العاجية �� حالة انفصال عن حركة الّتار�خ وا�حضارة

�عيش    ،�� نظر املؤلف  ،فالعالم  �عم لقد نّ��نا كورونا إ�� ما يجري �� العالم من إنجازات عظيمة مهولة

الذي  املعلوماتية  مجتمع   �� عقود  عدة  ��    منذ  األك��  الدور  صاالت 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  فيھ  تلعب 

للمعارف. ومع تضاعف املعرفة اإل�سانّية، تحّول   إنتاج كثيف  ھ 
ّ
بأن سم 

ّ
يت عملية اإلنتاج ا�حديث، والذي 

االقتصاد العاملّي إ�� اقتصاد �عتمد ع�� املعرفة العلمية، و�� هذا االقتصاد املعر�ّ� تحّقق املعرفة ا�جزء  

اآلن   نمّر  فنحن  والّتكنولوجيا.  اإلبداع  هو  منازع،  بال  املعرفة،  هذه  ومفتاح  املضافة،  القيمة  من  األك�� 

الّتطبيقّية   العلوم  من  مجموعة  مع  الّتعامل  يتّم  ال  حيث  التق�ي  العلم  بتطّور  عرف 
ُ
� التطّور  من  بمرحلة 

ما يتّم التعامل معها �� مجـال التّ 
ّ
طبيق الّتكنولـو�ّ� الذي يتفاعل مع منجزات  باملفهوم القديم للعلوم، و�ن

دة ع��ا وتطبيقها الّزم�ي ضئيال
ّ
 .2"�ّل العلوم األساسّية، و�جعل الفارق ب�ن املعرفة املتول

بإ�حاح، فيقول: أين نحن اآلن من هذه الثورة؟ وما الذي أنجزناه ح�ى   وطفھوهنا يتساءل الدكتور ع��   

 املتواصلة؟ اليوم �� غمار حرك��ا اإلبداعية 

فيقول: "تفيد الوقائع أن مؤّسساتنا الّتعليمّية ما زالت ح�ى اليوم �عيش   وطفھوهنا يجيبنا الدكتور ع��  

�� عالم املعلومات، �� الوقت الذي �عيش فيھ البلدان املتقّدمة �� عصر املعرفة اإلبداعية، وتبّ�ن �عض  

ا ب�ن  اليوم  الفاصلة  الزمنّية  املسافة  أّن  الّتصنيع  الّدراسات  مجال   �� املتقّدمة  والبلدان  الّنامية  لبلدان 

�بوّ�ة أن
ّ
ھ ال بّد للمجتمعات العر�ية بمؤّسسا��ا ال�

ّ
ورة الرقمية �عيدة املدى واسعة البون. وهذا �ع�ي أن

ّ
والث

�بوّ�ة وا�حضا
ّ
ورة اإلبداعية من خالل مضاعفة ا�جهود ال�

ّ
رّ�ةتخ��ق الزمن الفاصل، وأن تنتقل إ�� مدارج الث

حاق بالعصر وثوراتھ املتقّدمة. وهنا، ومن جديد، يوجد لدينا إحساس عميق بأّن �ورونا قد ضاعف  
ّ

�غية ال�

فالّتعليم اإللك��و�ي، الذي عرفناه كما    ،3قدرة ا�جتمعات الّنامية ع�� االخ��اق والسّيما �� ا�جال ال��بوّي 

القادمة، �ش  السنوات   �� املؤلف، والذي سنعرفھ  ف��ا ع��  يذكر  يتوّجب  ال�ي  ا�حقيقّية  املنّصة  ل فعال 
ّ
�

، وهذا �ع�ي أّن التعليم اإللك��و�ي  4ينطلق �� مساحات العالم الرق�ّي وثوراتھ املعرفّية  الّتعليم العر�ي أّن 
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اكرة  
ّ

يحمل �� ذاتھ بذور الّ��ضة العقلّية والنقدّية، و�نقل املدرسة من حالة الكساد الذه�ّي القائم ع�� الذ

فالتعليم االبت�ار�ة والعبقرّ�ة.  ساؤل والقدرات 
ّ
والت �اء 

ّ
الذ توليد  بقدرتھ ع��  يتمّ��  إ�� فضاء ذه�ي جديد 

م حداثة وتطّورا �� مجال تطو�ر  
ّ
ز ع�� أك�� نظر�ات التعل

ّ
 �عليما بنائّيا يرك

ّ
اإللك��و�ي ال ي�ون �� جوهره إال

م�ن
ّ
 .1القدرات العقلية واالبت�ار�ة لألطفال واملتعل

بأنھ ملن الواجب ع��    وطفھيؤكد الدكتور    وهنا، و�� هذا الّسياق، و�� مع��ك هذه املواجهة مع كورونا،

ورة
ّ
الث الناجمة عن  التحّديات  تطّور اس��اتيجيات جديدة ملواجهة مختلف  أن  العالم   �� �بوّ�ة 

ّ
ال� األنظمة 

ع�� تأهيل الناشئة تأهيال مستقبليا �عتمد  الصناعّية الّرا�عة، والسّيما تحديات اختفاء الوظائف، والعمل  

�اء االصطنا��، وتمك�ن الناشئة من ا�خ��ات واملهارات واملعارف ال�ي يمك��ا أن تواكب  
ّ

ع�� احتماالت الذ

حركة التطّور الّتكنولو�� الهائل �� العقود القادمة من القرن ا�حادي والعشر�ن. خاّصة أّن اإل�سان قد  

هذا يومنا  ح�ى  محدودة  استطاع، 
ّ
الال بطاقتھ  وهو  و�ل، 

ّ
الط تار�خھ  ع��  مخرجا  معضلة  ل�ّل  يجد  أن   ،

نا أمل أن تجد اإل�سانية طر�قها املستن�� �� ا�حافظة  
ّ
و�م�انياتھ املذهلة قادر ع�� أن يحّقق املستحيل، و�ل

 .ع�� الكينونة اإل�سانّية �� معركة البقاء واملص��

اءة �� كتاب إش�الّيات الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة  و�� ��اية حديثنا عن قراءة كتاب" قر  

، ذلك املفكر املوسو��  أسعد وطفھ�ورونا"، ال أملك إال أن أقول تحية طيبة ألستاذنا الفاضل الدكتور ع��  

نفتقده �شدة  الناجح الذي عرف كيف يتعامل مع العالم ا�حيط بھ ويسايره �� تطوره، وهذا النموذج هو ما  

ا�حياة،  وكراهية  وال��مت  باال�غالق  لوط��م  إخالصهم  يثبتوا  أن  ف��ا  الكث��ون  يحاول  ال�ي  األيام  هذه   ��

 .و�غماض الع�ن عن �ل ما �� العالم من تنوع و�عدد وثراء

 لضم�� وط�ي  
ً
 أخري لرجٍل لم �س��وه السلطة، ولم يجذبھ النفوذ ولكنھ آثر أن ي�ون صدى أمينا

ً
 وتحية

 
ً
 ملن ير�د أن يدخل التار�خ من بوابة واسعة متفردا

ً
 .يقظ وشعور إ�سا�ي رفيع وسوف يبقى نموذجا
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