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كالم في السياسة

رسائل إلى المحرر
لجنة واحدة
ال لجنتان
ي � �ه� � ّ�م ل �ج �ن��ة امل� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ط�ل�اب
املاستر والدكتوراه (فرع العلوم
االجتماعية) في املعهد العالي
ل�ل��دك�ت��وراه ف��ي اآلداب والعلوم
االن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
توضيح اآلتي:
ً
أوال :م�ن��ذ ب��داي��ة ت �ح��رك ط�لاب
امل� ��اس � �ت� ��ر وال� � ��دك � � �ت� � ��وراه (ف � ��رع
ال� � �ع� � �ل � ��وم االج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة) ف��ي
امل� �ع� �ه ��د ال � �ع� ��ال� ��ي ل� �ل ��دك� �ت ��وراه
ب �ت��اري��خ  2011/11/18ه �ن��اك
ُ
ل�ج�ن��ة واح � ��دة ت�ت�ك�ل��م وت �ص��در
بيانات باسم الطالب يرأسها
ط��ال��ب ال ��دك� �ت ��وراه ف ��ي ال �ع �ل��وم
االج �ت �م ��اع� �ي ��ة ي ��وس ��ف ك �ل ��وت.
ول �ي �س��ت ه� �ن ��اك ل �ج �ن��ة اس �م �ه��ا
«اللجنة العليا لطالب املاستر
والدكتوراه في املعهد العالي»
ّ
ال �ت��ي ت�ك��ل�م��ت ب��اس�م�ه��ا م��اه��رة
مروة في االعالم.
ث��ان �ي��ًا:إن م ��روة رغ ��م اح�ت��رام�ن��ا
ال�ش��دي��د ل�ه��ا ،ليست ط��ال�ب��ة في
امل�ع�ه��د (ال ف��ي امل��اس �ت��ر وال في
ال ��دك� �ت ��وراه) ،ب��ل ه��ي متخرجة
من كلية اآلداب (تاريخ)
ث��ال �ث��ا ً :إن �ن��ا ك�م�م�ث�ل�ين ل�ط�لاب
وض�ع��وا مصيرهم على ِاملحك،
ً
وقاطعوا فعال امتحانات السنة
التحضيـرية ال�ب��دع��ة (الخطية
وال�ش�ف�ه�ي��ة) ف��ي 2011/11/19
و ، 2011/11/23وي��دع��ون ،من
م��وق��ع شرعيتهم العملية على
األرض ،إل ��ى م�ق��اط�ع��ة امل �ب ��اراة
ال� �ت� �ص� �ف ��وي ��ة غ� �ي ��ر ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل �ج �م �ي��ع االخ � �ت � � ُص� ��اص� ��ات ف��ي
 ،2012/12/10ن � �ق � � ِّ�در ن �ش��اط
ِّ
ونشجعها على التواصل
مروة
م ��ع ط �ل��اب ك �ل �ي��ة اآلداب ب�غ�ي��ة
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل�ت�م�ث�ي�ل�ه��م ألن
ذلك ُيساهم في تصاعد الوعي
النقابي ُلدى الطالب بما يخدم
القضية املحقة التي نتحرك من
أجلها.
إن دي�ن��ام�ي��ة ال �ت �ح��رك ال�ط�لاب��ي
ف��ي ت �ص��اع��د ،وال �ت��واص��ل ي��زي��د
ب�ين ط�ل�اب ّك��ل االخ�ت�ص��اص��ات،
وال ��دل� �ي ��ل أن� � ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
ّ
أن ال �ل �ج �ن��ة دع� ��ت إل� ��ى ت��أج�ي��ل
االعتصام إل��ى  10كانون األول
امل �ق �ب��ل ،ت �ج �م��ع ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
ال� �ط�ل�اب ف ��ي م �ب �ن��ى امل �ع �ه��د من
ك� ��ل االخ � �ت � �ص ��اص ��ات ووق � �ع ��وا
عريضة رافضة ملباراة الدخول
التصفوية غير القانونية.
رئيس لجنة املتابعة
يوسف كلوت

♦♦♦

ترفيع الطالب
ج� ��اء ن� ��ا م� ��ن د .ن �ظ �ي��ر ج ��اه ��ل،
األس � �ت� ��اذ امل �ت �ق��اع��د م� ��ن م�ع�ه��د
ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ،ردًا على
ما ورد في عدد «األخبار» أمس
بعنوان «التخبط يرجئ مباراة
دخ � ��ول دك � �ت � ��وراه ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة»،
ال �ت ��وض �ي ��ح اآلت � � ��ي« :ل � ��م أت �ك �ل��م
ع �ل��ى ت��رف �ي��ع االس � ��ات � ��ذة ال م��ن
قريب وال من بعيد ،بل عن آلية
ترفيع الطالب في املعهد العالي
ل�ل��دك�ت��وراه وق �ل��ت :ب�غ�ي��اب رب��ط
التعليم بالبحث العلمي هناك
اف� �ت� �ع ��ال ل� �ل� �ع ��وائ ��ق ب� �م ��ا ف�ي�ه��ا
اللغة األجنبية ،التي تصب في
ن �ظ��ام ت �ص �ف��وي ط��ائ �ف��ي طبقي
مناطقي ،وهذا ما يمثله القرار
 2656غير القانوني املتعارض
مع املراسيم اللبنانية واألل .أم.
دي األوروبي».
د .نظير جاهل

موسكو :قررنا الدفـ
معركة سوريا باتت
معركة روسيا .هكذا تجزم
أوساط دبلوماسية روسية
وثيقة الصلة بوزارة الخارجية
الروسية .وألن القرار بالدفاع
عن دمشق قد اتخذ ،جاءت
السفن الحربية ،وبدأ التفكير
بمنطق الحرب الباردة العائدة،
من كوبا إلى فيتنام
جان عزيز
«نعم لقد وصلت مجموعة من سفننا
ال�ح��رب�ي��ة إل��ى امل��وان��ئ ال �س��وري��ة» .ه��ذا
ما تؤكده أوساط دبلوماسية روسية
وث�ي�ق��ة ال�ص�ل��ة ب� ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة في
م ��وس� �ك ��و .ق� �ب ��ل أن ت �ض �ي��ف ج� ��ازم� ��ة:
أه �م �ي��ة ال �خ �ط��وة أن ال �س �ف��ن ال �ت��اب �ع��ة
لسالح البحرية الروسية تحمل أمرين
ً
اثنني :أوال أسلحة مضادة للطائرات،
م� ��ن ص� ��واري� ��خ ب �ح ��ر ـ �ـ �ـ ج� ��و وم� �ع ��دات
م �ت �ط��ورة ل��رص��د ال �ت �ح��رك��ات ال �ج��وي��ة
وال�ب�ح��ري��ة ،وث��ان �ي��ًا ،وه��و األه ��م ،أنها
تحمل رسالة روسية حاسمة إلى كل
من يعنيه األمر ،مفادها أننا قررنا أن
معركة سوريا هي معركة روسيا ،وأن
قرارنا الواضح واألكيد هو الدفاع عن
دمشق.
وت � � �ش� � ��رح األوس� � � � � � ��اط ن � �ف � �س � �ه ��ا ،ب �ع��د
جولتها االستطالعية ل�لأوض��اع بني
العاصمتني ال�س��وري��ة واللبنانية ،أن

امل�س��أل��ة ك��ان��ت م��وض��ع ب�ح��ث وت�ش��اور
ع �ل��ى أع �ل ��ى امل �س �ت��وي��ات ف ��ي م��وس�ك��و
ً
ط�ي�ل��ة األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة :أوال لدينا
أس�ب��اب ت��اري�خ�ي��ة ،متعلقة بعالقاتنا
ال�ق��دي�م��ة وال��وث�ي�ق��ة ب�س��وري��ا وحكمها
ط�ق��ة م�ن��ذ ع�ق��ود
وس�ي��اس��ات�ه��ا ف��ي امل�ن� ّ
ط ��وي� �ل ��ة .وم � �ع� ��روف ع ��ن ��ا ف ��ي روس �ي��ا
أن � �ن� ��ا ن� �ل� �ت ��زم ب� �م� �ب ��ادئ� �ن ��ا وال ن �ح �ي��د
ع �ن �ه��ا .ث��ان �ي��ًا ل��دي �ن��ا ق��راء ت �ن��ا ل �ل��واق��ع
ال �ج �ي��وس �ت��رات �ي �ج��ي ال � �ع� ��امل� ��ي ،وه� ��ذا
ال � �ح � �ص� ��ار ال� � � ��ذي ت� � �ح � ��اول واش� �ن� �ط ��ن
ض � ��رب � ��ه ح� ��ول � �ن� ��ا ،م � ��ن ق � �ل� ��ب أوروب � � � ��ا
وح� � ��دودن� � ��ا ال� �ح� �ي ��وي ��ة ف � ��ي م ��واج� �ه ��ة
شبكة صواريخها ه�ن��اك ،حتى آسيا
ال ��وس �ط ��ى .ف��امل �س��أل��ة ت �ب��دو ب��ال�ن�س�ب��ة
إلينا كأنها اس�ت�ع��ادة أميركية كاملة
ل �ل�أج ��واء ال �ت ��ي ك ��ان ��ت س ��ائ ��دة ب�ي�ن�ن��ا
ق �ب��ل ن �ص��ف ق ��رن .مل �ج��رد أن واش�ن�ط��ن
أدرك � ��ت ف �ق��دان �ه��ا ألح ��ادي ��ة ق�ط�ب� ّ�ي�ت�ه��ا
ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة ،ع � � � � ��ادت م � �ع� ��ال� ��م ال � �ح� ��رب
ال� �ب ��اردة ف ��ورًا ب�ي�ن�ن��ا .ث��م ل��دي�ن��ا ث��ال�ث��ًا
مصالحنا االستراتيجية والسياسية
واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي امل �ت��وس��ط .ل��م يعد
لدينا م��وط��ئ ق��دم هنا إال ف��ي دولتني
اثنتني :الجزائر وسوريا .ومن الخطأ
الفادح التفريط بأي منهما ،خصوصًا
ف��ي س��وري��ا ال��دول��ة امل��رك��زي��ة امل�ح��اذي��ة
لكل قضايا ال�ش��رق األوس��ط وامل�ش��رق
ً
العربي ،فضال ع��ن القضايا املالمسة
ل �ب �ع��دن��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي ف ��ي أوراس �ي ��ا
وحدودنا الجنوبية.
قبل أن تختم األوس��اط الدبلوماسية
ال ��روس �ي ��ة ع��رض �ه��ا ألس� �ب ��اب ق��راره��ا
ال �س��وري :ول��دي�ن��ا سبب راب��ع وأخ�ي��ر،
مرتبط مباشرة بأولوياتنا األمنية.
إن��ه العمل على مواجهة األصوليات
الدينية اإلرهابية املتطرفة ،والسعي

إلى الحؤول دون وصولها إلى الحكم
ف��ي ال��دول التي تعنينا ،أو تلك التي
تحيط بنا .ألن في ذلك خطرًا مباشرًا
على أمننا القومي .إن مواجهة هذه
الحركات ،حيثما كانت ،شأن روسي

ق ��وم ��ي داخ � �ل� ��ي ،ال ي �م �ك��ن ال �ت �س��اه��ل
حيال مخاطره أو تجاهل تداعياته.
ك��ل ه��ذه األس �ب��اب ك��ان��ت ع�ل��ى ب�س��اط
ال � �ب � �ح� ��ث ف� � ��ي م� ��وس � �ك� ��و ف� � ��ي ال� �ف� �ت ��رة
امل ��اض� �ي ��ة ،خ �ص��وص��ًا ب �ع��د «ال �خ �ط��أ»

من املسلم به أن فالديمير بوتني هو من سيعود إلى الكرملني (رويترز)

تقـرير

الحريري :لن ُيسمح لحكومة ميقاتي

يوم الخميس املاضي،
اجتمع الرئيس سعد
الحريري بثالثة قياديني من
 14آذارُ .ح ِّمل هذا اللقاء
الكثير من الوزنُ ،وصنعت
حوله هالة تأسيسية لحسم
األمور .لكن سرعان ما نّ
تبي أن
كل هذا الوصف ليس سوى
عادات املعارضة،
عادة من
ّ
ّ
وأن االجتماع اتسم بلغة
الحوار واإلنقاذ
نادر فوز

ان� �ت� �ظ ��رت ق � ��وى  14آذار ال �ك �ث �ي��ر م��ن
م� �ه ��رج ��ان ط ��راب� �ل ��س أول م� ��ن أم� ��س.
خ � ��رج � ��ت ال � � �ق � � �ي� � ��ادات م� � ��ن االح � �ت � �ف� ��ال
ب �ت �ف��اؤل م �ف ��رط؛ ف �ه��ي ك��ان��ت ف ��ي قلب
ال �ح��دث وس �م �ع��ت ه �ت��اف��ات ال�ج�م�ه��ور
ال� � � ��ذي اس � �ت � �ج� ��اب ل ��دع ��وت� �ه ��ا وه �ت ��ف
بشعاراتها .لكن بالنتيجة ،بعد يوم
أو ي��وم�ين سينسى الجميع مهرجان
«خ��ري��ف ال �س�ل�اح ...رب�ي��ع االس�ت�ق�لال»،
وق ��د ي�س�ع��ى ع ��دد م��ن امل �ع��ارض�ين إل��ى

تناسي هذا املهرجان تفاديًا لإلحراج.
ف�ل�ا امل� ��واق� ��ف س �ج �ل��ت أي ج ��دي ��د ،وال
ال �ح �ش��د ت �م� ّ�ي��ز ع ��ن غ� �ي ��ره .أم� ��ر واح ��د
اخ� �ت� �ل ��ف :امل �ط��ال �ب��ة ب ��إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام
�أت من فندق في بيروت
ال�س��وري لم ت� ِ
أو عبر تغريدة تويتر ،بل على بعد 40
كيلومترًا فقط من الحدود السورية.
يمتاز فريق  14آذار بتسويقه لنفسه
وتحركاته عبر فريق إعالمي ودعائي
ّ
ن �ش �ي��ط ،إال أن ه ��ذه ال �ق��اع��دة ل ��م تعد
تصيب أهدافها منذ سنتني على األقل.
ح�ت��ى إن �ه��ا ب��ات��ت ت��ؤث��ر ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
السياسية التي يطلبها ه��ذا الفريق.
م �ث��ال آخ��ر س�ب��ق م�ه��رج��ان االس�ت�ق�لال
بأيام :لقاء الرئيس سعد الحريري مع
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب ،النائب
ف ��ري ��د م � �ك ��اري وال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن ال �س��اب �ق�ين
س�م�ي��ر ف��رن�ج�ي��ة وف ��ارس س�ع�ي��د .ض� ّ�ج
إع�ل�ام  14آذار ب �ه��ذا ال�خ�ب��ر وت �ع� ّ�ددت
ّ
وتنوعت معطياته ،حتى قيل
قراء اته
ّ
إن «االجتماع وض��ع خطة عمل تكون
أولى خطواتها مهرجان طرابلس» .إن
ّ
صح ذلك ،يكن االجتماع قد فشل عند
ح�ب��وت��ه األول� ��ى ،وإن ل��م ي�ك��ن ال��وص��ف
س��وى تهويل إع�لان��ي ك��ال�ع��ادة ،فماذا
جرى في لقاء يوم الخميس في منزل
الرئيس سعد الحريري في باريس؟
ي �ق��ول أح ��د امل �ط �ل �ع�ين ع �ل��ى س �ي��ر ذل��ك
ّ
االج� �ت� �م ��اع أن ال� �ح ��ري ��ري ل� ��م ي �ت �ك� ّ�ب��د
ّ
عناء إب�لاغ ضيوفه بتطورات املوقف
وال�ق��راء ة الفرنسية بشأن الوضع في

س��وري��ا وف��ي ل�ب�ن��ان .فبعد حديثه عن
حتمية سقوط النظام السوري ،ومعه
ّ
توابعه ف��ي لبنان ،ات�خ��ذ النقاش بني
ال �ح��اض��ري��ن م �ن �ح� ً�ى ع��رب �ي��ًا ب��ام�ت�ي��از،
ّ
التطرق إلى األوضاع في مصر
فجرى
وتونس وسوريا .وهو النقاش نفسه
ال��ذي ي��دور في مجالس املعارضة في
ب� �ي ��روت ،م��ن دون زي � ��ادة أو ن�ق�ص��ان:
ق� ��راء ات ف��ي ت�غ� ّ�ي��ر ك��ل م�ع��ال��م املنطقة،
ح ��دي ��ث ع� ��ن س� �ق ��وط ال� �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
التغيير ،إض��اف��ة إلى
القديم وحتمية
ّ
ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى ال �ت �ي��ق��ظ ف ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة والقلق من انفجارات سياسية
قد تحرف التغيير عن مساره.
ً
بناء على موعد سابق ُح ِّدد قبل أيام،
ّ
ت��وج��ه ف��رن�ج�ي��ة وس�ع�ي��د إل ��ى ب��اري��س
ال �ت��ي س�ب�ق�ه�م��ا إل �ي �ه��ا ال �ح��ري��ري قبل
ي ��وم .ف��وج��ئ ال�ث�ن��ائ��ي ب��وج��ود م�ك��اري
في العاصمة الفرنسيةّ ،
فلبوا جميعًا
دع��وة إل��ى العشاء في منزل الحريري
ال� � ��ذي ح � ��رص ع �ل��ى إظ � �ه ��ار ارت �ي��اح��ه
ل �ل �ت �ط� ّ�ورات األخ� �ي ��رة وأن� ��ه ل ��ن ي �ت� ّ
�ردد
في تقديم الدعم ال�لازم لثوار سوريا،
م � �ش� ��ددًا ف� ��ي م �ج �ل �س��ه ال � �خ� ��اص ع �ل��ى
ّ
ّ
أن ه��ذا ال��دع��م ي��ت�خ��ذ ال �ي��وم امل�س��ان��دة
ّ
ال�س�ي��اس�ي��ة ف �ق��ط .وأش� ��ار إل ��ى أن دور
لبنان يجب أن يتكامل مع األدوار التي
تؤديها القوى اإلصالحية في املنطقة،
وأولها اململكة السعودية وتركيا.
وفي اإلط��ار نفسه ،توافق املجتمعون
على الزمة  14آذار منذ سقوط حكومة

الحريري :الحفاظ على شرعية الدولة
ع� �ب ��ر اح� � �ت � ��رام ال ��دس � �ت ��ور وال� � �ق � ��رارات
ال��دول �ي��ة ،ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان
ب��ال �ش��رع �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وع � ��دم ال �خ ��روج
عنها ،احترام لبنان للشرعية الدولية
والعهود املقطوعة معها.
وبحسب املتابعني ،تناول املجتمعون
«ق� �ض� �ي ��ة س � �ق� ��وط ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �س� ��وري
وم � �خ� ��اط� ��ر ت ��أث� �ي ��ره ��ا ع� �ل ��ى ل� �ب� �ن ��ان»،
فجددوا التحذير من خطر «استباحة
ح� ��زب ال �ل ��ه ل �ل �س��اح��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع�ن��د
س �ق��وط األس� ��د» .ال ش��يء ج��دي��د حتى
اآلن ،ف �م��اذا ح�م��ل م�ع��ه االج �ت �م��اع من
ّ
تطورات في موقف املعارضني؟
م� ��اذا ع ��ن ال ��وض ��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ ت �ن��اول
املجتمعون هذا السؤال في جلستهم،
ف� ��وض � �ع� ��وا ال � �س � �ن � ��اري � ��وات امل �خ �ت �ل �ف��ة
ل� �س� �ق ��وط ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ق �ب��ل
س� �ق ��وط ال �ن �ظ ��ام ال � �س� ��وري وال �ع �ك��س،
واح �ت �م��ال ب �ق��اء ال�ح�ك��وم��ة وس�ي�ن��اري��و
اس �ت �ق��ال��ة ع ��دد م��ن وزرائ� �ه ��ا .ك��ل ه��ذه
االحتماالت أفضت إل��ى أم��ر واح��د :لن
ّ
يتغير شيء في املعادلة ما دام النظام
السوري سيسقط .فأسقط املجتمعون
ال �ن �ظ��ري��ة ال� �ت ��ي س � � ّ�وق ل �ه��ا األس� �ب ��وع
ّ
امل ��اض ��ي ب �ع��ض ق� �ي ��ادات  14آذار ب ��أن
س �ق��وط ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي قبل
األسد لن يؤثر على الوضع السوري،
ب��ل س�ي��زي��د ال �ش��أن ال�ل�ب�ن��ان��ي ت�ع�ق�ي�دًا.
وس� �ب ��ق ل �ل �ح��ري��ري ق �ب��ل ذل � ��ك أن أك��د
ّ
ّ
ستمول،
لضيوفه أن املحكمة الدولية

