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رسائل
إلى المحرر
رد على النابلسي
تعليقًا على ما نشر في صحيفة
«األخـ ـب ــار» (الـخـمـيــس  ٢٧تموز
 ،2017ردًا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا ن ـش ــرت ــه
«األخـ ـب ــار» ي ــوم  24ت ـمــوز 2017
بعنوان «القضاء يغطي مزرعة
مخالفة») ،ندلي بما يلي:
استوقفنا حـ ّـد الــذهــول مــا أدلــى
بــه الـسـيــد عـلــي الـنــابـلـســي نظرًا
لـحـجــم امل ـغــال ـطــات ال ـ ـ ــواردة فيه
والـ ـ ـج ـ ــرأة فـ ــي ق ـ ــول مـ ــا ي ـخــالــف
الحقائق ،وبينها:
ً
أوال :إن ق ـ ـ ــرار م ـح ــاف ــظ ل ـب ـنــان
الجنوبي بإقفال املزرعة العائدة
لـلـسـيــد عـلــي الـنــابـلـســي ال ي ــزال
سـ ــاريـ ــا لـ ـت ــاريـ ـخ ــه ،وال ي ـعــرقــل
تنفيذه سوى املهل التي يمنحها
ال ـنــائــب ال ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي في
الجنوب.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :إن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض امل ـ ـقـ ـ ّـدم
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــي الـ ـن ــابـ ـلـ ـس ــي
أم ـ ـ ـ ــام ح ـ ـضـ ــرة قـ ــاضـ ــي األم ـ ـ ــور
املـسـتـعـجـلــة ف ــي ص ـي ــدا يـتـنــاول
القرار الصادر عن القاضي عينه
بتاريخ سابق والقاضي بإقفال
امل ـ ــزرع ـ ــة ولـ ـي ــس ق ـ ـ ــرار م ـحــافــظ
الجنوب ،وبالتالي فــإن ما قرره
ق ــاض ــي األمـ ـ ــور املـسـتـعـجـلــة في
صـ ـي ــدا ه ــو الـ ــرجـ ــوع ع ــن قـ ــراره
ال ـقــاضــي ب ــاإلق ـف ــال م ــن دون أي
تعرض لقرار املحافظ.
ثــال ـثــا :إن ال ـخ ـب ـيــرة امل ـعـ ّـي ـنــة من
قـبــل قــاضــي األمـ ــور املستعجلة
قـ ـ ــد لـ ـحـ ـظ ــت فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــرهـ ــا أن
مــزرعــة الـسـيــد النابلسي تتسع
ملئتني وثالثني رأسًا من األبقار.
وأوردت في تقريرها أن مخاوف
أهــالــي بـلــدة قاعقعية الصنوبر
في محلها .وفي اإلطار عينه فقد
حصرت وزارة البيئة موافقتها
على إنـشــاء املــزرعــة بــأال يتعدى
عدد رؤوس األبقار 230رأسًا.
راب ـع ــا :إن مــوافـقــة وزارة البيئة
عـلــى إن ـشــاء مــزرعــة ولـيــس على
االسـتـثـمــار هــي ال تـشـكــل ســوى
رأي استشاري ملحافظ الجنوب
صاحب الصالحية بالترخيص.
بلدية قاعقعية الصنوبر

في الواجهة

ّ
ما بعد حرب الجرود :كيف يقرشها
قبل ان تنتهي حرب
جرود عرسال ،بدا ان الخطوة
التالية ـ وهي حرب جرود رأس
بعلبك ـ القاع لطرد تنظيم
«داعش» منها ـ ملزمة ،وإن
هذه المرة بأداة مختلفة
هي الجيش .بل تظهر الحرب
المقبلة طبيعية ،ال تحتاج
الى توقيت منفصل عن
معركة عرسال
نقوال ناصيف
مع ان حرب جرود رأس بعلبك ـ القاع
تــوشــك على االن ــدالع ،اال ان نذائرها
ب ـ ـ ــدأت ب ـط ـي ـئــة مـ ــن خ ـ ــال مـ ـح ــاوالت
جــس نبض متبادلة ،يومية تقريبًا،
بــن الـجـيــش وتـنـظـيــم «داع ـ ــش» منذ
توقفت االعمال العسكرية في عرسال
ص ـبــاح الـ ُخـمـيــس امل ـن ـصــرم .مــن دون
ان تـكــون خـتـمــت املــرحـلــة االول ــى في
جرود الزبداني والقلمون في الداخل
ال ـ ـس ـ ــوري ،ك ـ ــان مـ ــن املـ ـتـ ـع ــذر ل ـحــرب
ال ـج ــرود الـلـبـنــانـيــة ،امل ـعــروفــة بحرب
خ ـطــوط الـقـمــم مــن عــرســال ال ــى رأس
بعلبك ،ان تنتهي بــإخــراج مسلحي
«جـبـهــة ال ـن ـصــرة» وتنظيم «داع ــش»
م ــن الـسـلـسـلــة ال ـشــرق ـيــة ،واس ـت ـعــادة
ال ـ ـبـ ــاد س ـي ـط ــرت ـه ــا ع ـل ــى حـ ــدودهـ ــا.
بذلك لم ينفصل ما بــدأ في االراضــي
ال ـس ــوري ــة ب ـغــرفــة ع ـم ـل ـيــات مـشـتــركــة
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري وح ـ ــزب ال ـل ــه عما
استكمله حزب الله منفردًا في املقلب
اللبناني من جرود عرسال.
ومن غير ان يخفى العنوان االقليمي
العريض الذي ّ
برر العملية العسكرية
املشتركة قبل اسبوع ،ســارع خصوم

مقالة

توقيت خاطئ

♦♦♦

توضيح
إن الـسـيــد صـ ــادق ال ـح ـج ـيــري ،ال ــذي
ورد اسـمــه فــي تـقــريــر الــزمـيــل رامــح
حمية املنشور في عدد أمس بعنوان
«الـ ـع ــراسـ ـل ــة م ـط ـم ـئ ـن ــون إل ـ ــى عـ ــودة
جــرودهــم» ليس رئيس تكتل هيئات
املجتمع املدني في عرسال ،بل أستاذ
ثانوي من بلدة عرسال.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

حزب الله ،اللبنانيون ،على الفور الى
الـتـفـكـيــر ف ــي الـطــريـقــة ال ـتــي سـيـعـ ّـول
ع ـل ـي ـه ــا ل ـ ــ«ت ـ ـقـ ــريـ ــش» نـ ـت ــائ ــج ح ــرب
الجرود في الداخل اللبناني ،والثمن
الـسـيــاســي ال ــذي قــد يطلبه فــي وقــت
الحق.
ليست هذه وجهة نظر رئيس مجلس
النواب نبيه ّ
بري الذي يخالف الرأي
القائل ان ال اجماع على خوض حزب
ال ـل ــه م ـعــركــة ال ـ ـجـ ــرود .يـ ـق ــول« :غـيــر
صحيح .بلى هـنــاك إجـمــاع على ما
فعل .معارضة البعض تؤكد القاعدة.
االستثناء هنا يؤكد القاعدة .موقف
هؤالء من دخول حزب الله في الحرب
السورية ال يزال نفسه .لم يتغير قبل
حرب الجرود ولن يتغير إبانها وال
ب ـع ــده ــا .اآلن ن ـحــن ف ــي صـ ــدد ارض
لبنانية محتلة يقتضي تحريرها».
على انه لم يستبعد ـ من غير ان يجزم
ـ ان يكون حزب الله في معركة جرود
رأس بعلبك ـ ال ـقــاع فــي املــوقــع الــذي
كــان عليه الجيش فــي معركة جــرود
عــرســال .يــرى بـ ّـري ان ال ــدور رئيسي،
وقد يكون وحيدًا ،للجيش في املعركة
املقبلة.
على ان اكثر من سبب من شأنه تغليب
ال ـب ـع ــد االق ـل ـي ـم ــي ل ـ ـحـ ــروب الـ ـج ــرود
بـشـقـيـهــا الـ ـس ــوري وال ـل ـب ـنــانــي على
بعد لبناني ،من املفترض ان الوضع
امل ـح ـلــي سـيـتــأثــر ب ـمــا حـ ــدث ،وي ـتــرك
تاليًا تداعيات على توازن القوى بني
االفرقاء اللبنانيني .الواضح ان البعد
االقليمي هذا يرتبط مباشرة بعالقة
التحالف بني النظام السوري وحزب
الـلــه مــن خــال خــط االم ــداد العريض
املـ ـمـ ـت ــد ب ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان وسـ ـ ــوريـ ـ ــا ع ـبــر
السلسلة الشرقية ،ناهيك بأن كليهما
ع ـ ّـد االره ـ ــاب يـسـتـهــدفــه ف ــي مـحــاولــة
قطع االوصال ابرزها احتالل الجرود:
اول االس ـب ــاب ت ـلــك ،س ـقــوط املـعــادلــة
ال ـتــي ك ــان طــرح ـهــا ال ـغ ــرب امل ـن ــاوىء
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وضـ ــع

رأس الــرئ ـيــس ب ـشــار االس ــد ف ــي كفة
و«داعـ ــش» فــي الكفة املقابلة بحيث
تكون إطاحتهما متزامنة ،ويخرجان
م ـعــا م ــن الـ ـص ــراع داخـ ــل س ــوري ــا كي
ت ـن ـش ــأ س ـ ــوري ـ ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـن ــأى
ع ـن ـه ـمــا .ف ــي االش ـه ــر االخـ ـي ــرة غ ــادر
ال ـغــرب وج ـهــة ن ـظــره تـلــك حـيـنـمــا لم
ي ـعــد يـبـصــر اق ـص ــاء االسـ ــد اول ــوي ــة،
ً
وال إسقاطه مستعجال ،بعدما باشر
التحالف الــدولــي حملته العسكرية
عـلــى التنظيم االره ــاب ــي فــي ال ـعــراق
وسـ ــوريـ ــا فـ ــي آن .وه ـ ــا هـ ــو ي ـق ـتــرب
اآلن من القضاء عليه نهائيًا بعدما
اضـ ـح ــى م ـش ـك ـل ــة فـ ــي ذات ـ ـ ــه وخ ـط ـرًا
يتهدده على نحو مباشر .عنى ذلك
ايضًا ـ الى اشعار آخر على االقل ـ ان

الــرئـيــس ال ـس ــوري ال ي ــزال فــي صلب
مـ ـع ــادل ــة ت ـس ــوي ــة الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
بوجهيها العسكري والسياسي.
ثانيها ،لم يكن من السهولة بمكان
فصل تنظيم «الدولة االسالمية» عن
اي من الفصائل االسالمية املتطرفة،
كما عن املعارضة السورية املسلحة
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـثـ ــاث االول ـ ـ ـ ــى مــن
ال ـحــرب ،لــو لــم يعلن «داعـ ــش» دولــة
الخالفة االسالمية عام  2014ووضع
نفسه وجهًا لوجه ليس مــع النظام
الـســوري املنهك فــي الـحــرب فحسب،
بــل ايـضــا مــع انـظـمــة ال ــدول العربية
االسالمية وتركيا التي تعاطفت مع
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة ورامـ ــت اطــاحــة
نـظــام االس ــد ودعـمــت بـقــدرات هائلة

غسان سعود
الوجه األبــرز للشراكة املتواصلة منذ
االستقالل بني جميع الطوائف الدينية
وال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاسـ ّـي ه ــو املــؤس ـســات
التربوية .ال يكتفي النظام السياسي
بفعل كل ما يلزم للحؤول دون مزاحمة
التعليم الرسمي للتعليم الخاص ،وال
يكتفي بكل اإلعفاءات الضريبية التي
يقدمها للمؤسسات الدينية ،بل يذهب
أبعد من ذلك بكثير :بدل أن تدعم الدولة
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي ب ـكــل ق ــدرات ـه ــا ألن
التعليم ّ
الجيد (ولـيــس ّأي تعليم) هو
حق للجميع ،تدفع الحكومات املتعاقبة
أك ـث ــر م ــن  240م ـل ـي ــار ل ـي ــرة سـنــويــا
ملــؤسـســات التعليم ال ـخ ــاص ،كـبــدالت
منح تعليمية ألعضاء األسالك األمنية
والـعـسـكــريــن واألس ــات ــذة واملــوظ ـفــن،
إض ــاف ــة إلـ ــى دعـ ــم امل ـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة
بمبلغ كبير آخر من صناديق تعاضد
ال ـق ـضــاة وأس ــات ــذة الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي
وم ــوظ ـف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب وال ـ ـنـ ــواب.
بـ ـ ــدل إن ـ ـفـ ــاق األمـ ـ ـ ـ ــوال ع ـل ــى تـحـســن
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي ،تـهـمـلــه الـحـكــومــات
منذ االستقالل وتدفع مئات املليارات
سنويًا للمدارس الخاصة .أنفقت الدولة
مـئــات مــايــن الـ ــدوالرات فــي السنوات

ال ـع ـشــريــن األخـ ـي ــرة لـتــأهـيــل املـ ــدارس
الرسمية وتجهيزها واستحداث مبان
ج ــدي ــدة ،لـكـنـهــا بـ ــدل أن ت ــدف ــع املــزيــد
وت ـض ــع خ ـطــة طـ ـ ــوارئ ل ـتــأمــن ج ــودة
التعليم املطلوبة في هذه املدارس ،تقوم
بـكــل بـســاطــة بــدفــع األمـ ــوال ملوظفيها
م ــن أج ــل تـعـلـيــم أبـنــائـهــم ف ــي م ــدارس
أخــرى .من حق املوظفني تأمني تعليم
جيد ألبنائهم طبعًا ،وقد فعلت الدولة
م ــا ي ـلــزم لتحقيق ذل ــك ف ــي ظ ــل تــدنــي
أج ــور املــوظ ـفــن .لـكــن ال يتعلق األمــر
بهذه املجموعة أو تلك؛ من حق جميع
املواطنني أن يحصلوا على تعليم جيد
ألبنائهم ،وبدل إنفاق الدولة  240مليار
س ـنــويــا ل ـت ـعــزيــز خــزي ـنــة املــؤس ـســات
التعليمية الخاصة كان بوسعها إنفاق
امل ـب ـل ــغ ع ـل ــى ت ـح ـســن ج ـ ــودة الـتـعـلـيــم
الرسمي ليستفيد منه كــل املواطنني،
بـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء .ف ـم ــن حـ ــق امل ــوظ ـف ــن
والعسكريني والقضاة الحصول على
تـعـلـيــم جـيــد ألب ـنــائ ـهــم ،لـكــن ال يمكن
ال ــدول ــة االس ـت ـمــرار فــي تمييز مــواطــن
عن آخــر؛ وما هو حق ملوظفي القطاع
ال ـعــام واملـعـلـمــن واألس ــات ــذة والـقـضــاة
واألم ـن ـيــن والـعـسـكــريــن ،يـحــق أيضًا
ألب ـنــاء امل ــزارع ــن والـحــرفـيــن وصـغــار
الصناعيني وسائقي األجرة...

الالفت أنه رغم رشوة النظام السياسي
ألص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة بـ ــآالف
امل ـ ـل ـ ـي ـ ــارات ،ال ي ـش ـب ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب ه ــذه
املؤسسات أو يخجلون وال يقولون إن
الـنـظــام الـسـيــاســي يـمــر ب ـمــأزق شعبي
ّ
يستوجب منا الرفق به باعتباره «منا
ونحن منه» .ال أبـدًا .يطل ّ
منسق اتحاد
املؤسسات التربوية األب بطرس عازار،
في مقابة تلفزيونية ،ليقول ثالث عبارات
في أقل من عشرين ثانية ،تختصر ما
يــدور فــي «عـقــل» هــذه املــؤسـســات .فهو
قــال إن الــزيــادة على األقساط املدرسية
يـمـكــن أن ت ـت ـجــاوز  28بــاملـئــة (رغ ــم أن
زيادة الرواتب وفق السلسلة ال تصل إلى
 28باملئة) .وهو قال إنه يمثل مؤسسات
ال تتوخى الربح ،لكن القانون سمح لها
باقتطاع  35باملئة من امليزانية ملصلحة
ت ـطــويــر املـ ـ ــدارس وت ــأم ــن املـسـتـلــزمــات
التشغيلية .وعليه ستدفع الــدولــة ،وفق
عــازار ،للمعلمني في القطاع العام ،فيما
سيدفع األهــل في القطاع الخاص ،كأنه
ال يعلم أن األه ــل فــي امل ــدارس الخاصة
أربعة أنواع:
مجموعة صغيرة جدًا لديها ما يكفي
من املــال للتعامل بال مباالة مع زيادة
األقساط أو نقصانها.
مجموعة أكبر تكافح وتضطر أحيانًا

كثيرة إلى بيع أرض أو رهنها من أجل
إكمال تعليم أبنائها ،ويصعب ّ
تخيلها
تتعايش مع زيادة جديدة في األقساط.
مجموعة تستفيد من املساعدة التي
تقدمها الشركات املتوسطة والكبيرة
ملوظفيها من أجل تعليم أبنائها ،لكن
غالبية هذه الشركات تعاني منذ أكثر
مــن عــامــن ضــائـقــة مــال ـيــة ،وال يمكن
تـخـ ّـيـلـهــا تـغــامــر ب ــزي ــادة مخصصات
التعليم ،من دون زيادة فواتيرها على
املستهلكني أيضًا.
أمـ ــا امل ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة (رب ـم ــا تـكــون
األكبر) ،فتحصل من الدولة على جزء
مما تدفعه كأقساط للمدراس.
وال ي ـم ـك ــن وال ـ ـحـ ــال هـ ـك ــذا فـ ــي عـهــد
اإلص ـ ـ ـ ــاح وال ـت ـغ ـي ـي ــر سـ ـ ــوى ت ـخـ ّـيــل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
يشعر بـهــذا الــوجــع الـشـعـبـ ّـي املتفاقم
وي ــرف ــض اب ـت ــزاز امل ـ ــدارس امل ـتــواصــل،
فيبلغ وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون مكافحة
الفساد ،بالتنسيق مع الوزارات املعنية،
اتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى وقف الدعم
ال ـح ـك ــوم ــي ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـخ ــاص وض ــخ
األمـ ـ ـ ــوال ب ـس ــرع ــة ف ــي خ ـط ــة إن ـق ــاذي ــة
عــاج ـلــة لـتـحـســن ال ـت ـع ـل ـيــم الــرس ـمــي،
ليتضح م ــاذا سيبقى ل ـعــازار عندها
وما يمكنه فعله .املافيا التربوية نمت

