
 أسئلة في الهواء والخواء 
 نسأل: •

ما قد ينتج عنه من  أكثر وعن العلم مدة سنة و  جيٍل كاملٍ  فأو توق   الكرونا ،ما هو أخطر  •

 ؟ أمي ٍة بعد سنوات

 نالون الشهادات في كافة االختصاصاتة من سي ي الناتجة عن انعدام كفاوفيات الكم ستبلغ  •

 العلمي المطلوب لتلك الشهادات؟نالوا التحصيل وهم لم ي

ألطفال السنوات الثالث األولى الذين تتوقف كل مهاراتهم العلمية والفكرية  ماذا سنقول   •

سرابي      عن بعديم  لمن تع  هاع سيتب وما    التي مضتسنة األمي ة    ل مستقبلهم علىواللغوية وك 

 ؟ منها  وال سي ما الريفي ة في معظم المناطق اللبنانية

رى هي أكبر عامل اختالط  وأجهزة أخ المؤسسات األمني ة على أنواعها من جيش ودرك   •

ي أفرادها في هل نبق، فجنوب الإلى    شمالالبين الن اس ال بل بين كافة المناطق اللبنانية من  

المدارس    فماذا عن  ،  االستثناءعلينا قبول هذا  المنطق    أوجب البيوت بسبب ذلك؟ وإذا  

تخالطهم  اس أكثر من  يحقق التباعد اآلمن بين الن    يالذ  المدمجنظام التعليم  ووالجامعات  

 ؟ في المنازل  الحتمي

قراراتهمإلى   • اتخاذ  في  المسؤولون  يستند  وإحصائي ات  أرقام  ت  أي  ال  ولم  هذه ،  نشر 

 ؟تلك القرارات حةإلى صن كل مواط  طمئنتفاصيلها لي ب اإلحصائيات  

التعليمي ة   • المؤسسات  فيها  بما  القطاعات  ر مصير كل  يتقر  ومصير جيل  والجامعي ة  هل 

 قيقة لتلك األرقام ومصادر انتشارها؟ دون دراسة دفيات شكامل على إحصائيات المست 

أسلوب • في  تبد ل  ما  المعلم  أهم  تقويم  الحديث منع  المعلمة  التعليم  الطالب على   أو  إداء 

لة  وجود أسس  وجب  أبل    ،عاماالنطباع ال محددة مكتوبة لوضع عالمة الطالب تعرف مفص 

تسبب انتشار    التيالمحددة  لة عن القطاعات  مفص    تبالبريم، فهل هناك بريم وإحصائي ا

 مي ة ما بعد التعليم المدمج، والتي بررت إقفالها؟وال سي ما المؤسسات التعلي  الوباء

إذا كانت البنى التحتي ة في الدول المتطورة تسمح باستعمال التعليم عن بعد بشكل مقبول،   •

 نجاح هذا التعليم في بلد يفتقر إلى تلك المقومات؟ فكيف ند عي  

رغم   الطالب  من  %30  الكلي لـ  نقطاعال بي نت ا  ابريطاني في    تباألمس ظهرت إحصائي ا  •

هناك، بسبب عدم توف ر التكنولوجيا لهؤالء الطالب األكثر    رةأفضل البنى التحتي ة المتوف  

 ؟ ي لبنانسبة هؤالء الطالب ففقًرا، فهل يستطيع أحد إبالغنا ما هي ن 

وخضع المعلمون إلى   2017التعليم الحديث منذ عام    تإلى تقني ابدأت مدرستنا االنتقال   •

منذ ذلك    هذه التقني ات  وبدأنا باستخدام  2018أي ام منذ عام  عد ة  دورات عديدة استمرت  

جميع طالب القسم الداخلي المحتاجين وقدمناها لهم الحين، وقمنا بشراء مئة لوح ذكي ل

نتمتع بها فإن من قيمتها الحقيقي ة، ورغم الجهوزي ة الكاملة التي    % 5  بسعر رمزي يبلغ



عد، ال بل أفشله، انعدام االنترنت السريع في منطقتنا وضع حدًّا كبيًرا لنجاح التعليم عن ب 

 تعليم مستمٍر في لبنان في هذه الظروف؟  ادعاءيع فهل نستط 

الذي يسميه البعض    ، أب  بواسطة الوتسالمنزلي ة    هل إرسال بعض الصور والواجبات •

تعليم؟ وهل نستطيع كلبنانيين لدينا أفضل المدارس والجامعات  حقًا    هو   ،تعليًما عن بعد

 في منطقتنا القبول باعتبار هذا تعليًما؟ 

 % 30التعليم لـ    عدم متابعة )ات  حصائي  إلا   هملقد ارتفعت مناشدات معلمي بريطانيا عند تبل غ •

الطالب بإيجاد حل ٍ سريع   ين مطالب   ( من  البريطاني ة  لنا عندما  ف  .الحكومة  يسمع  هل من 

 نحذر من سراب التعليم عن بعد في لبنان اليوم؟ 

  ،نان ، والبعض من ا يذكر شهداء التعليم في لب لم يتوق ف التعليم خالل أشنع سنوات الحرب  •

المتحف  أت في  أجسادهم  المحترقة  لمات  معالو طفال  األمن   أبشع صور  وكار  مث ل  الذي 

ا و لوسحابة المثقفين الذين قت عات الذين قتلوا في مكاتبهم،  الجام  أساتذةإلى كبار  الحرب،  

جميعنا اليوم متعلمين حتى الذين    .لم يتوق ف التعليمو  ،لمجرد انتمائهم ألهل الفكر والثقافة

، ألن المسؤولين عن ا أدركوا أهمي ة استمرار التعليم حتى في مواجهة  يبلغون سن التقاعد

 ؟ من األمي ينإذا ال سمح هللا كان معظمه لجيل الكرونا المسؤولون قول ي الموت، فماذا س

أقل من  تهم،  المع اإلقفال في بيوتهم وقراهم ومع عائوالمعلمين  هل نسبة تخالط الطالب   •

الصحيح؟   هو  العكس  أو  والجامعات،  المدارس  في  أثناء وجودهم  تخالطهم  وأين  نسبة 

ا المدمج  التعليم  أثناء  والجامعات  المدارس  من  واألرقام  الحقيقي ة  الزمت الدراسات  لتي 

أن   أم  ال إقفالها،  إلى االنطباع  ؤولين  مسقرارات  تستند  منذ مئة سنة  المعلمين  كعالمات 

 العام؟

كل القطاعات    المؤتمنين على لبنان اليومسؤولين  لماألخيرة لة  خط التشمل  أن  قل  عهل ي   •

 والجامعات؟  مدارس، وال تأتي على ذكر الم والنوادي الليليةوالمطاعنو  زي ابما في ذلك الك

أم ننتفض كعادتنا كلبنانيين حتى على الموت،    ،وفات وطن العلمهل ننك س األعالم ونعلن   •

العلمونتابع   لبنان  ،مسيرة  ال  وريادة  أفضل  بتقديم  فقط  والجامعي  م  ي علت ليس  المدرسي 

واختصاصاتهم    م بعلمهن  زي مي  الم  لأفضبتصدير  لمقيميه من لبنانيين وغير لبنانيين، بل  

 ؟ رجاء العالمإلى أ
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