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تربية
ميشال سبع :العائدون إلى مدارسهم
لن يقبلوا ِ
بشرطي آخر في الصف

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

نتجه بحذر وقلق نحو عام درايس جديد يف الخريف املقبل الذي قد يشهد انتشارا قويا لوباء كورونا .مهام كان الوضع،
االوالد سيعودون اىل مدارسهم بعد تجارب قاسية عاشوها يف الحجر املنزيل اكسبتهم الثقة بانفسهم .مع هذه العودة كيف
سيواجهون املجتمع من جديد ،وكيف سيتعاملون مع اساتذتهم واىل اي تربية مدرسية واجتامعية يحتاجون؟

بقاء االوالد يف الحجر املنزيل منذ
مطلع العام الجاري ،قدم لهم مدماكا
كبريا لتحقيق ذواتهم اىل حد اعتبارها
مرجعيتهم الوحيدة .وباء كورونا مل يصب
االفراد فقط ،بل اصاب االرسة كلها بخلل
يف الصميم.
باكتشافهم الواقع اليسء اختار االوالد
العزلة عنه باللجوء اىل العامل االفرتايض،
وسيكتشفون بعد عودتهم اىل مدارسهم
انه كان وهام مع محاولة عيشه حسيا
وواقعيا.
وضع تربوي صعب ستواجهه املدارس مع
خروج االوالد من حجر منزيل مع حال
مأسوية وسلوكيات غريت طبيعة حياتهم
ونظرتهم اىل اساتذتهم ،وبالتايل لن يقبلوا
بوجود رشطي آخر يف الصف.
اي واقع ينتظر املدارس والتالمذة هذه
السنة ،وبأي مشكالت سيصطدمون بعد
خروجهم من الحجر املنزيل؟ ويف حال
فرضت عليهم العزلة االجتامعية مجددا
كيف سيتعاملون معها هذا املرة؟
تفاصيل هذا الواقع يكشفها رئيس
مدرسة سابق واملرشف يف املعهد العايل
للدكتوراه واالختصايص يف علم االجتامع
السيايس الربوفسور ميشال سبع يف
حديث اىل "االمن العام".
■ اي نوع من املشكالت سيصطدم به
االوالد بعد خروجهم من الحجر املنزيل
وعودتهم اىل مدارسهم؟
□ لنتوقف بداية عند نوعية الحياة التي
عاشها االوالد واملراهقون والتالمذة يف
فرتة الحجر املنزيل الذي فرضه عليهم
انتشار وباء كورونا .ما الذي اكتسبوه من

االختصايص يف علم االجتامع السيايس الربوفسور ميشال سبع.

وباء كورونا لم
يصب االفراد فحسب بل
كل افراد االسرة

هذه املرحلة وبأي اهتاممات انشغلوا
ليك نحدد ما ينتظرهم بعد عودتهم اىل
مدارسهم .عاش االوالد للمرة االوىل يف
حياتهم التعلم من بعد .لكن مل تأخذ
هذه املسألة جزءا كبريا من وقتهم.
صحيح انها تجربة جديدة ،لكنها مل تكن
عاملهم الجديد الذي تكون من خالل

التواصل مع رفاقهم عرب االنرتنت ،اي
العيش يف العامل االفرتايض الذي من خالله
مارسوا اخالقيات بعيدة من االخالقيات
االجتامعية السائدة ،احيانا اىل حد
الوقاحة .علام ان بعض االهل تغاىض
عن امور كثرية حدثت مع بناتهم او
ابنائهم ما دامت تحدث معهم افرتاضيا
وليس حسيا او واقعيا .املهم فيها انها
مل تسبب لهم اذية جسدية .لدى عودة
االوالد او املراهقني اىل مدارسهم،
سيكتشفون الواقع عىل حقيقته من
ناحية ان ما عاشوه افرتاضيا كان وهام
وسيحاولون عيشه حسيا وواقعيا .هذا
يعني ان املدارس ستواجه مشكالت
اخالقية جديدة يجب تداركها وسيصعب
عليها ذلك ألن ال احد يستطيع منع
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مسار املياه وتدفقها .املشكلة الثانية
التي سيصطدم بها الولد او املراهق بعد
عودته اىل املدرسة تتمحور حول عالقته
باساتذته الذين سيعودون اىل مواقعهم
بعد الحجر املنزيل مهرتئني داخليا ،الن
البعض منهم مل ينل مستحقاته املالية
يف فرتة الغياب عن املدرسة منذ بداية
العام الجاري وانعكاس ذلك عىل
معيشتهم وحياتهم الخاصة ،وبالتايل
عىل نفسياتهم .لذلك ،نتوقع ان تكون
العالقة بني التلميذ واساتذته متوترة بعد
توصل الولد اىل تكوين عامله الخاص من
خالل العامل االفرتايض الذي اكسبه الثقة
بنفسه .وبالتايل ،سيتذمر من زجر االستاذ
ومالحظات املعلمة له يف حال شاغب يف
الصف مع رفاقه.
■ ما هو سبب هذا الرفض؟
□ السبب يعود اىل ما عاشه الولد يف
فرتة الحجر املنزيل الذي فرض عىل
افراد العائلة كلها مام اضطر االب اىل
ترك عمله ومالزمة بيته طوال هذه
الفرتة .االمر الذي مل يعتد عليه الولد،
ليتحول اهتاممه الشخيص اىل مراقبة
اوالده ومساءلتهم ،ماذا يفعلون ومع
من يتحدثون .هذه الرقابة املتشددة
حولت االب اىل رشطي مزعج يف نظر
ابنائه ،االمر الذي خلق عدائية بينه وبني
اوالده .وعند عودة الصغار او املراهقني
اىل مدارسهم لن يقبلوا بوجود رشطي
آخر لهم يف الصف.
■ احتكاك االوالد بعامل اهلهم يف فرتة
الحجر املنزيل ماذا كشف لهم من
حقائق؟
□ كشف لهم عورات كانت محجوبة
عنهم من قبل .مع تفاقم املشكالت
الزوجية يف فرتة الحجر املنزيل ،كان
االوالد طرفا يف العراك العائيل الذي
شملهم احيانا .ادى هذا التوتر البيتي
يف حاالت كثرية اىل انفصال الزوجة عن
زوجها بعد سنوات من الزواج والعودة
اىل بيت اهلها .وباء كورونا مل يصب

املقال

ملعب لصنع الذات
مبعاينة الواقع الرتبوي يف السنوات االخرية ،تبني لنا وبوضوح حرص مدارس عدة
يف لبنان عىل رعاية االوالد نفسيا من خالل التنبه اىل اي مؤرشات تدل عىل وجود
مشكالت يف حياتهم تع ّوق نجاحهم املدريس .هذه املهمة يتوالها اختصاصيون يف
علم النفس بات وجودهم ،يف السنوات االخرية ،رضورة العداد كادر تربوي مسؤول
تتوزع مهامته بني جميع االطراف يك تكتمل املهمة الرتبوية الصعبة بكل حذافريها.
الرتبية الحديثة هي علم واختصاص ،فيها الكثري من الرغبة يف ان يلعب الشخص
هذا الدور يف املجتمع .علام ان املسؤولية هذه تلقى عىل عاتق الجانبني ،املدرسة
والعائلة ،بشكل متكامل يف ما بينهام وبتنسيق دائم مع بعضهام البعض ،بعد مراقبة
تطور الولد او تقاعسه عن التقدم الشخيص واملدريس.
املجتمع االول الذي ينتمي اليه الولد هو مدرسته ،التي من عىل مقاعدها يؤسس
لعالقاته االجتامعية االوىل يف حياته من خالل االحتكاك اليومي برفاقه ،يكتشفهم
ويكتشف ذاته ،مباذا ميتاز عنهم ومن هو املفضل لديه من بني كل الرفاق .انها
الفرصة االوىل الختيار نوعية االصدقاء التي يرتاح اليها الولد .فرصة تقدمها املدرسة
الكتشاف التلميذ نوعية الناس التي سيطمنئ اليها مستقبال.
عادة ال يكتشف االهل مواهب اوالدهم اال يف حاالت نادرة ،ويف حال اكتشفوها
سيلجأون اىل املسؤولني يف املدرسة لتنميتها من خالل اعطائهم دروسا يف الرسم او
املوسيقى او الرقص .هذا العامل ال يدخله االوالد اال من خالل املرجعية الرتبوية
القادرة عىل تأمينه لهم .حتى االهل سيعودون اليها باعتبارها ملجأهم الوحيد لدى
شعورهم بالعجز عن تحمل اعباء هذه املسؤولية ،وذلك من باب عدم معرفة كيفية
الترصف يف االمور املعقدة ،خصوصا املفاجئة بالنسبة اليهم.
امللعب املتاح امام الولد لصنع ذاته هو مدرسته ،فيها يتعرف للمرة االوىل اىل املكتبة
واىل كتابه االول يف الحياة ،حدث يصنع يف هذا املكان ال يف مكان آخر .فالتشجيع
عىل القراءة واملطالعة ومامرسة الفنون بكل اشكالها ،مهامت تتوالها املدرسة ال
االهل ،بدقة ومبالحقة الوضع ملراقبة النتائج ملعرفة بأي جديد سيخرج التلميذ من
هذه التجربة.
كلنا نعود بالذاكرة اىل الحفالت املدرسية ،خصوصا حفل نهاية العام الدرايس الذي
من خالل اقامته يحرص املسؤولون يف املدرسة عىل دفع التلميذ اىل االمام ،باعتالء
املرسح لتقديم فن معني متيز به .خطوة يف مضمونها غري املبارش هي فرصة قدمتها
املدرسة للولد من اجل تقديم ذاته الثباتها امام الجميع ،االهل والرفاق معا ،وليقول
لهم :هذا انا .فالدفع اىل االمام هو لتعزيز الثقة بالنفس ،وهو من مسؤولية االهل
واملرشفني الرتبويني عىل تفاصيل حياة االوالد ،خصوصا من امتازوا مبواهب فنية.
فاملرسح املدريس ،مثال ،كان مدماكا اساسيا يف حياة رواد املرسح يف لبنان ،فمن
ذاك املكان بدأوا مسريتهم الفنية .ولدى عودتهم اىل تاريخهم ،يتوقفون بشغف عند
محطة مرسح املدرسة التي منها بدأ حلمهم ولواله ملا اصبحوا روادا يف هذا املجال.
الرتبية املدرسية منقذة لالوالد من الجهل الذي يحوط بهم يف مجتمعهم العاجز عن
حاميتهم من مشكالته العديدة وارتداداتها عىل ذواتهم وكيانهم الشخيص ،وبالتايل
عىل نظرتهم اىل الحياة ومكانة االخر فيها.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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االفراد فقط ،بل البنية االجتامعية
ايضا ،االرسة تحديدا ،بحيث اصابها بخلل
يف الصميم.
■ عند عودتهم اىل مدارسهم هل
سيشعر االوالد بعدم االطمئنان اىل االخر
بعد اختبائهم يف بيوتهم خوفا من وباء
مجهول املصدر؟
□ سيعيش االوالد بعد العودة اىل املدرسة
واالحتكاك االجتامعي بحالة حذر من كل
الناس ولن يثقوا باحد .فاملدرسة يف ازمة
كورونا مل تحضنهم وتركتهم مع اهلهم
لتحمل مسؤوليتهم .لكن مشاجرات االب
مع االم يف فرتة الحجر املنزيل زعزعت
عالقتهم بالعائلة التي كان من املفرتض
ان يشعر الولد بانه يف مكان يحميه .يف
نظرهم االطباء ايضا اصيبوا بوباء كورونا،
مبعنى انه ال وجود لجهة يطمئنون اليها.
الولد بعد ازمة كورونا لن يثق اال بنفسه
وسيعترب ذاته هي املرجعية التي سيعود
اليها.
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تكبدها االوالد يف عزلتهم االجتامعية
االخرية؟
□ ال احد يستطيع التعويض عن يشء
خرسه االنسان ،حتى هو نفسه ال يستطيع
التعويض عن ذلك وسيفتش عن يشء آخر
يف الحياة .املدرسة ال تحضن الولد كولد
بل تحضنه كزبون .فهو الواجهة للزبائن
االصليني ،اي االهل ،الذين يخترصون
بوجودهم الكتلة النقدية التي تحتاج
اليها املدرسة يك تقوم بعملها الذي ال اراه
طوباويا وال مثاليا ،بل هو فعل تجاري
رصف يتخذ اطار املؤسسة التجارية التي
انشئت من اجل تعليم االوالد للحصول

املدارس ستواجه
مشكالت اخالقية جديدة
يصعب عليها تداركها

من املفترض ان
■ مثة بيئات غري حاضنة لالوالد يعانون تكون التربية عائلية
فيها من االهامل العاطفي او التعنيف ال مدرسية
مثال ،اال تشكل املدرسة كمرجعية تربوية
مسؤولة تعويضا عن خسارات نفسية

ستشهد املدارس صدامات يف صفوفها بني االساتذة وتالمذتهم.

عىل شهادات يف مقابل دفع اقساط
سنوية .علام ان مقياس نجاح املدرسة هو
يف عدد التالمذة الناجحني يف الشهادات
الرسمية .من موقعي السابق كرئيس
مدرسة ملدة  22عاما ،مل اسمع يوما من
اهايل احد التالمذة توصية بالرتكيز عىل
تنمية شخصية ولدهم ،بل كل الحرص
كان من قبل جميع االهايل عىل نجاح
ابنهم او ابنتهم بشكل ميكنهم من نيل
الشهادة الرسمية التي تؤهلهم للحصول
عىل وظيفة .لذا اقول ،املدرسة ليست
حاضنة للطفل يف حد ذاته ،بل هي
حاضنة لالهل الذين اودعوا اوالدهم فيها
من اجل االستثامر يف مرشوع مستقبلهم
اعتقادا منهم ان االوالد سيهتمون بهم
بعد تقدمهم يف العمر ،وهذا غري صحيح
كام اثبت الواقع .الشعور باالنتامء هو
ما مينت شخصية الولد .اوالد اليوم ال
ينتمون اىل اهلهم وال اىل مدرستهم ،بل
اىل ذواتهم.
■ لكن مثة مسؤولية تربوية تتحملها
املدرسة باعتبارها املرجعية يف االزمات
التي يعيشها التالمذة ،ما الذي تقرتحه
النقاذ االوالد من انعكاسات ما عاشوه يف
الحجر املنزيل؟
□ عىل املسؤولني يف املدارس العمل
عىل نشاطات الصفية وتشجيع التالمذة
عىل تشكيل مجموعات يساند افرادها
بعضهم بعضا ،ومن املهم اقامة ندوات
لهم حول مفهوم العامل االفرتايض والعامل
الواقعي يك ال يقعوا يف املطبات .وكام
ارى ،سيتجه الجيل الجديد نحو تأسيس
جمعيات او تشكيل تجمعات عىل شكل
نواد تؤمن لهم فرص التالقي برفاقهم
خارج اطار البيت .من املمكن ،يف حال
وجدت مرجعية قادرة عىل حضنهم ،ان
يحقق اوالد اليوم اشياء جميلة ،لكن ال
وجود لهذه املرجعية حاليا .من الرضوري
توضيح مسألة مهمة يف نظري ضمن هذا
املجال ،ترتافق مع تحديد دور املدرسة يف
عبارة الرتبية والتعليم .لكن يف مدارسنا
ال وجود للرتبية بل التعليم فقط ،فهذا

ما تقوم به .من املفرتض ان تكون الرتبية
عائلية ال مدرسية ،لكن االب واالم غري
مهيئني لرتبية اوالدهم ،كام يجب ان
تكون هذه الرتبية بتطلعات جديدة
وافاق اوسع من االفاق الذي ترىب عليه
االهل .مشكلة االهل هي يف حرصهم عىل
تربية اوالدهم كام تربوا عىل يد ابائهم.
يف الواقع ،الولد يريب نفسه بنفسه ،من
خالل الفشل ،الصدمات ،ارتكاب االخطاء،
ومعرفة ما هو الصواب.
■ البيئة االجتامعية التي ينتمي اليها
الولد او املراهق ،بيئة االصدقاء ،اال
تساهم يف تنمية شخصيته التي نعتربها
جزءا من تربيته لنفسه؟
□ ال تنطبق عىل مجتمعنا صفات
املجتمع باملعنى العاملي .السبب يعود
اىل نوعية تكوينه املؤلفة من ثالثة
انتامءات متصارعة مع بعضها البعض:
االنتامء الوطني وهو االضعف ،االنتامء
العائيل القوي ،اما االنتامء الطائفي فهو
االقوى .هذه االنتامءات املتصارعة يف
وجه بعضها البعض ال تساعد االنسان
وال تسمح له بأن يكون وحدة متكاملة
يف ذاته .عليه يف النهاية ان يختار ويقرر
وجهة انتامئه ما بني العائلة او الطائفة

املدارس ستفتح ابوابها لحاجة مالية ال تعليمية.

او الوطن .لهذا السبب نجد الحامسة
عند بعض الشباب لالنضواء يف املؤسسة
العسكرية او يف احد االجهزة االمنية.
■ يتوقع البعض اعادة انتشار وباء كورونا
بقوة يف الخريف املقبل تزامنا مع بداية
العام الدرايس ،هل ستمتنع املدارس عن
فتح ابوابها مجددا بسبب ذلك ،وكيف
سينعكس هذا الوضع عىل االوالد؟
□ شخصيا ،ارى عودة االوالد اىل
مدارسهم التي اتخذت قرار مزاولة
عملها بسبب الحاجة املالية امللحة
لدى طاقمها وليس لحاجة تعلمية .مع

الولد يربي نفسه
بالفشل والصدمات وارتكاب
االخطاء ومعرفة الصواب
اذا تكرر الحجر املنزلي
سيختار االوالد الشارع
ال البيت

هذه العودة ستشهد املدارس وضعا
تربويا صعبا جدا من ناحية العالقة بني
االساتذة وتالمذتهم .وكام اتوقع ،سيكون
هناك صدامات يف الصفوف بسبب عدم
قدرة االوالد عىل االنضباط واالمتثال
لتعليامت املعلمني واملعلامت .مرد ذلك،
عودتهم اىل املدرسة يف حال مأسوية بعد
عيشهم يف حجر منزيل وغيابهم مدة عام
درايس باكمله تقريبا ،االمر الذي سيخلق
وضعا جديدا يف الصفوف ،كاالنفرادات
الجانبية بني التالمذة مام قد يتسبب
باصابة االوالد بوباء كورونا يف حال عاد
وانترش بقوة مع اعادة فتح املدارس .اذا
تكرر هذا الوضع سيفرض الحجر املنزيل
مجددا عىل االوالد ،لكن هذه املرة لن
تكون كاملرحلة السابقة التي متكن فيها
االهل من ضبط اوالدهم .الحجر املنزيل
يف املرة االوىل قدم لالوالد مدماكا كبريا
لتحقيق ذواتهم .لذا ،لن يتمكن االهل
من السيطرة عليهم يف حال عودة حجر
منزيل آخر وسيختارون الشارع عىل
البقاء يف البيت.
■ هل من وجود لرتبية مثالية وكيف
تكون؟
□ قال سقراط عندما اتأمل طفال صغريا
اقول يف نفيس اعطي نصف عمري يك
اعرف مباذا يفكر هذا الطفل .برصاحة،
ال وجود ملفهوم تربوي مثايل اذا حاولنا
املقارنة مع ما يطبق يف علم الفيزياء.
مبعنى انه يك نقوم بتجربة مثالية يف هذا
العلم مثة رشوط معينة يجب ان تؤ ّمن،
كمعدل معني للحرارة والضغط والضوء.
يف علم الفيزياء االسباب نفسها تؤدي اىل
النتائج نفسها ،االمر الذي ال ينطبق يف
الرتبية .كل طفل يف العائلة هو مختلف
عن غريه حتى لو كان يحمل الجينات
نفسها من االم او االب ولو بنسب
متفاوتة ،وبالتايل سيكون مختلفا عن
اخوته بطباعه وتفكريه .ال وجود لرتبية
مثالية تطبق عىل كل االوالد حتى عىل
ابناء العائلة الواحدة.
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