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أيÃهما أهم: الصحة أم التعليم
� - عميدة شؤون الطالبات

��د. أحم ع

يبدو أّن السؤال معضلة! فالصحة والتعليم من أهم ركائز المجتمعات 

ة. وا�ختيار بينهما يشكل تحديòا يصعب عÀ النفس  �óالناجحة، والمتح

غ�ق الشامل لجميع المؤسسات ا��كاديمية حول  Åتقبله، ولكن مع ا�

� حتمتها الظروف الصحية الراهنة، فا�Åجابة واضحة: الصحة 
½Îالعالم ال

ء، فهي حتًما أهم من التعليم.   �
�ß المرتبة ا��و¯ قبل كل �

�� �
½Òتأ

 

إ� أن الصحة � تشمل – فقط - الس�مة الجسدية ل��شخاص، ومنهم 

طالباتنا وط�بنا ا��عزاء، و� هي مقصورة عÀ اتخاذ التداب�� الوقائية 

لحمايتهم من جائحة مرض (الكورونا) الحالية، بل هي تتعدى ذلك إ¯ 

 Àالصحة النفسية والذهنية لط�بنا ومساعدتهم ع Àالمحافظة ع

الحفاظ عÀ التوازن النف�õ المطلوب للتعايش مع ا��وضاع الراهنة 

وتحقيق النجاح ا��كاديمي رغم هذه التحديات غ�� المسبوقة.

 

نسان نفسيا أو  Åالعالم تستحق انهيار ا� �
ف� توجد أي شهادة دراسية ��

عصبيا - و� توجد أي مكاسب أو إنجازات أكاديمية تساوي التوازن 

النف�õ لصاحبها.

� - أعواما طويلة نتشدق بأهمية  �Íوا��كاديمي � �Íقضينا  نحن- المعلم

ة!  نعم، فقلوبنا تضع  � حالة اضطراب وح��
التعليم، واليوم نحن ��

� الحياة، ولكن صوت العقل -ا�÷ن- يقول: 
ء �� �

�ß مقدمة أّي �
التعليم ��

الصحة أهم من التعليم، والسعادة النفسية أهم من الشهادات.

 �̄ وأنا أول من يتبع هذه النصيحة، فبسبب الظروف الراهنة وتواجد أطفا

� قلقاً عÀ دراستهم،  ÆÒخاء، يث�� أعصا � حالة اس�½
ل، ووجودهم �� � بالم��

� أحلق حولهم كطائرة هليكوب�½ مزعجة تحوم 
�Òفتجد



وتحوم، هنا وهناك، لتوزع المهمات والواجبات. أصبحت رؤيتهم 

� وبدأت  ÆÎإ¯ أن أدركت فداحة ذن ، �
½Îوأصبحوا يتوترون من رؤي �

�Òتوتر

أفكر بهدوء.

ما الذي يحدث؟

رهاق  Åنعم، كلنا قلقون، متوترون، نشعر بالخوف من المجهول، وا�

؛ فالكورونا لم تجتح العالم لتصيبه أو تهدده  �õالجسدي والنف

� كل جوانبها، 
� فقط – بل لتقلب جميع أساليب الحياة ��

�Òوس الوبا بالف��

 Æوأين نعمل أو ندرس؟  فالتحول إ¯ التعلم ع� ½Îبما فيها: كيف وم

" ال�متناهي عÀ "الزوم" هذه الكلمة  �
�áا نت، ووجودنا "ا�ف�½ ن�½ Åا�

اضية، با�Åضافة  � غزت حياتنا رغًما عنا لتحولنا إ¯ كائنات اف�½
½Îالطنانة ال

� أنحاء 
� يشاركنا فيها زم�ؤنا ��

½Îإ¯ ساعات العمل الطويلة من منازلنا ال

العالم: كلها تحديات غريبة عÀ مداركنا لم يسبق لنا التعامل معها، و� 

ندرك آلية ا�نتصار عليها.  

يالية،  � العالم اليوم يبدو كفيلم خيال علمي، بمشاهد س��
فما يحدث ��

كابوسية، مظلمة وغامضة، جثمت عÀ صدورنا، � نستطيع فّك شفراتها 

� ونحن نجّر أنفسنا  �Íونستيقظ ُمحبط � �Íو� نعرف لها نهاية! ننام منهك

 �
" ورغم ذلك يتطلب منا القيام بواجباتنا �� �

�Òالعزل الوقا" �
إ¯ يوم آخر ��

العمل والدراسة وكأن شيًئا لم يكن؟ وكأن ما يحدث � يخصنا! نشعر 

بالتوتر وانعدام التوازن، فإن كنا نحن نشعر بذلك بسننا وتجاربنا 

� زهوة صباهم، 
اتنا - فلنا أن نتخيل معاناة طالباتنا وط�بنا وهم �� Æوخ�

ة،  ء بالطاقة والحماس والهرمونات المتغ�� �Àسن ا�نط�ق الم �
��

� تزيد من أحاسيس القلق واليأس والخوف من 
½Îوالمشاعر المرهفة ال

المجهول!

ونية  لك�½ Åوضع يستحق منا وقفة طويلة. فتحول الدراسة إ¯ المنصات ا�

� الوضع الراهن - ورغم إمكانياته المبهرة - إ� 
- رغم أنه الحل ا��مثل ��

ة للطالبات والط�ب، بعضها لم نكن نعلم  أنه حمل معه تحديات كث��

عنها شيئا!



� موقعه، ف� يمكنكم تخيل كمية المكالمات 
�� üدورنا نحن كل �

½Òوهنا يأ

 �̄ ّ من طالبات وأمهات يبوحون  �Àانهالت ع �
½Îونية ال لك�½ Åوالرسائل ا�

بهمومهن.

̄� إحدى الطالبات: " نحن نعتمد عÀ بطاقات الشحن المسبقة  قالت 

� تحمل تكاليف الزوم 
�Îلنا، و� يمكن � � م��

نت �� ن�½ Åا� Àالدفع للحصول ع

نت � محدود  اك بشبكة إن�½ ، فليس لدي اش�½ �
�áا والتعليم ا�ف�½

ل جهازا كمبيوتر ،  � � الم��
̄� أمü تصف حالها:" لدينا �� �ستخدامه." وقالت 

� نفس الوقت كل يوم.  
ولدي أربعة أبناء جميعهم يحتاجون النت ��

وزوجي بالبيت، ويضطر للعمل عÀ النت طوال اليوم؛ ولذا فجهاز 

واحد مخصص له وحده، وأما ا��بناء ا��ربعة " فعليهم أن يدبروا 

حالهم" ويتناوبوا عÀ جهاز واحد، رغم أن الجميع مطلوب منه 

الحضور بنفس الوقت! كيف؟ � أدري؟".

 � �Íهذه قصص حقيقية من واقع ط�بنا المحتاج �
½Òوساد �

½Òنعم، سيدا

� تاريخنا 
�� �

½Òوربما أك�� مما سيأ ، �ýلدعمنا اليوم أك�� من أي وقت م

� هذه 
� نجاحهم، وتخطي الصعاب ��

المعاê، هم يتأملون مساعدتنا ��

� كنا 
½Îالظروف غ�� ا�عتيادية، الخارقة للطبيعة اليومية والحياتية ال

نعيشها  بكل المقاييس.

معلمي الكرام

نحتاج إ¯ ترتيب أولوياتنا وإعادة النظر إ¯ سقف توقعاتنا، وأن نكون 

� العالم اليوم، مهما كان 
. ف� توجد مؤسسة تعليمية واحدة �� � �Íواقعي

 �
½Îتاريخها وعراقتها، تواصل العمل بالمعاي�� التقليدية الثابتة ال

دارات تقديم  Åوا� � �Íجميع المعلم Àوع ، � �Íاحتفظت بها لمئات السن

تناز�ت ومرونة بما يتطلبه الوضع العالمي، لتسي�� حياة  طلبتنا بسهولة. 

 

� رحلتهم إ¯ النجاح، وأنكم 
ثقتنا كاملة بكم، وبساعدتكم لط�بنا ��

� الحسبان أن صحتهم � بّد أن تكون هي ا��و¯ دوما، وأن 
تضعون ��

صحتهم النفسية � تقّل أهمية عن صحتهم البدنية.
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