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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ّ
حرية رأي ال تطبيع!
ردًا ع�ل��ى م�ق��ال��ة ف ��ؤاد ع��رب��ي في
«األخ �ب��ار» (الجمعة  22ح��زي��ران
 )2012ح � ��ول م� �ن ��ح «ال �ج��ام �ع��ة
األميركية ف��ي ب�ي��روت» دك�ت��وراه
ّ
ّ
للصهيونية دونا شالال،
فخرية
ج ��اء ن ��ا م ��ن ق �س��م ال� �ع�ل�اق ��ات م��ع
االعالم في الجامعة الرد اآلتي:
ن �ق��ول ب �م��لء ال �ث �ق��ة إن ال�ج��ام�ع��ة
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف � ��ي ب� � �ي � ��روت ح � ّ�ي ��ة
وم��زده��رة .ف�ف��ي ن�ه��اي��ة األس�ب��وع
املاضي تخرج أكثر من  2050من
طالب البكالوريوس والدراسات
ال�ع�ل�ي��ا ،ان �ض �م��وا إل ��ى ق��اف�ل��ة من
 55ألف متخرج موجودين ّحول
ال�ع��ال��م أف� ��ادوا م��ن تعليم وف��رت��ه
أفضل جامعة في العالم العربي.
ل��ذل��ك ن��رف��ض م��ا ورد ف��ي ال�ع��دد
امل ��ذك ��ور ،وس �ت��رد ال�ج��ام�ع��ة هنا
على بعضه:
1ــ عبر تاريخها ،امتثلت الجامعة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ب � �ي� ��روت دائ� �م ��ًا
للقوانني اللبنانية ،وخصوصًا
قانون مقاطعة إسرائيل ،الصادر
بتاريخ  23حزيران .1955
2ـ � � � �ـ إن ت� ��رش � �ي� ��ح أف � � � � ��راد ل �ن �ي��ل
الشهادات الفخرية من الجامعة
ً
أعضاء
هو من عمل لجنة تضم
م ��ن م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ،واإلدارة،
وأس� � ��ات� � ��ذة ،وط �ل��اب � ��ًا .واخ� �ت� �ي ��ار
ّ
للمكرمني ال يكون أبدًا
الجامعة
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى دع�م�ه��م للتطبيع مع
إسرائيل.
وبالنسبة إلى الحائزة للدكتوراه
ال�ف�خ��ري��ة ،دون ��ا ش�ل�اال ،اخ �ت��ارت
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ش �خ �ص �ي��ة أم �ي��رك �ي��ة
ـ �ـ �ـ �ـ ع��رب �ي��ة ب � � ��ارزة ل��دي �ه��ا ص�ل�ات
ع��ائ�ل�ي��ة ق��وي��ة ب�ل�ب�ن��ان لالحتفال
ب �م �ن �ج��زات �ه��ا امل �ه �ن �ي��ة ال �ع��دي��دة
ف ��ي م� �ج ��االت ت �ت �ع �ل��ق ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ع �ن ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وال �خ��دم��ة
العامة.
إن الئ � �ح� ��ة األش � � �خ� � ��اص ال ��ذي ��ن
ك��رم �ت �ه��م ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي امل��اض��ي
غ�ن�ي��ة ع��ن ال�ت�ع�ل�ي��ق .ومعظمهم
إن ل��م ي�ك��ن كلهم ل�ه��م ارت�ب��اط��ات
باملنطقة ال�ت��ي تفتخر الجامعة
بخدمتها ،وه��م ّأدوا مساهمات
راس�خ��ة ف��ي م�ج��االت األك��ادي�م�ي��ا
وال �خ��دم��ة ال �ع��ام��ة أو اإلن�س��ان�ي��ة
وال� �ف� �ن ��ون وال� �ث� �ق ��اف ��ة واألع � �م� ��ال
واإلحسان واإلعالم .وفي األعوام
الثالثة املاضية ،ومن بني األفراد
االث � �ن� ��ي ع �ش ��ر ال� ��ذي� ��ن اخ� �ت� �ي ��روا
الدكتوراه الفخرية ،ثمانية
لنيل ّ
ممن رشحهم أعضاء في الهيئة
التعليمية.
ّ
 3ــ ننفي وجود سلمني مختلفني
ل ��روات ��ب امل��وظ �ف�ي�ن األم �ي��رك �ي�ين
واللبنانيني؛ إذ نعمل في سوق
ت�ن��اف�س�ي��ة س�ع�ي��ًا وراء امل��وظ�ف�ين
واألس��ات��ذة املمتازين .وال��روات��ب
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ُت � �ق � ّ�رر ب� �ن � ً
�اء ع�ل��ى
امل� � � �ي � � ��زات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وامل� �ه� �ن� �ي ��ة
وس�ن��وات الخبرة وال �ج��دارة .وال
ترتكز بأي حال من األحوال على
الهوية الوطنية أو اإلثنية.
 4ـ � �ـ ال �ت �ع �ل �ي �ق ��ات ح� � ��ول رئ �ي��س
ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت
خ �ي��ال �ي��ة وم �ه �ي �ن��ة وال ت�س�ت�ل��زم
الرد.
 5ــ كمؤسسة مستقلة ،الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ت ��رف ��ع ل � ��واء ال �ح��ري��ة
األك ��ادي� �م� �ي ��ة وت� �ن ��اص ��ره ��ا ع�ل��ى
جميع املستويات.
ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت
ت �ف �خ��ر ب �ع�ل�اق��ات �ه��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة
بلبنان وامل�ن�ط�ق��ة .ون�ح��ن باقون
ع�ل��ى ال�ت��زام �ن��ا ب��رس��ال�ت�ن��ا ،وه��ي
ت ��وف � �ي ��ر ت �ع �ل �ي ��م م � �م � �ت ��از ودع � ��م
األبحاث وتقديم خدمات وعناية
طبية متفوقة.
قسم العالقات مع االعالم في
ّ
األميركية في بيروت
الجامعة

«المستقبل» بعد طاولة الحوار :التــ
انتهت طاولة الحوار
الوطني إلى تأكيد
املؤكد :ال يتزحزح حزب
الله ّ
املستقبل عن
وتيار
ّ
موقفيهما املتصلبني
من سالح املقاومة .صارت
االستراتيجيا الدفاعية في
طبعات ثالث .واحدة لكل
منهما ،وثالثة لرئيس
الجمهورية .هكذا باتت
آمال التوافق صفرًا .لكن
الطاولة مستمرة
نقوال ناصيف
إث� ��ر ان �ت �ه ��اء ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة
لطاولة الحوار الوطني اإلثنني املاضي،
أجرى الرئيس فؤاد السنيورة وبعض
املحيطني به في ّ
تيار املستقبل تقويمًا
ّ
أوليًا ملا أفضت إليه ،وكرست انقسامًا
ح � ��ادًا ب�ي�ن ال� �ت � ّ�ي ��ار وح � ��زب ال �ل ��ه ح �ي��ال
سالح األخير الذي ّ
أصر عليه .وخلص
التقويم إلى مالحظات ،من بينها:
 1ـ�ـ ث� ّ�ب��ت رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب محمد رع��د م��وق��ف ال�ح��زب من
السالح على نحو ال يفسح في املجال
أم ��ام أي ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ت�م� ّ�س�ك��ه بنظرته
ه��و إل��ى االستراتيجيا الدفاعية التي
ي��ري��ده��ا ،وه ��ي اس �ت �ق�لال امل �ق��اوم��ة عن
الجيش وإبقاء سالحها في يدها وفي
م �ن��أى ع��ن ال ��دول ��ة .وأك �ث��ر م��ن أي وق��ت
مضى ،ك� ّ�رس الحزب تناقضه مع ّ
تيار
املستقبل وقوى  14آذار ،ولم يرسل أي
إش� ��ارة إي�ج��اب�ي��ة إل ��ى م��رون��ة محتملة
على أفكار جديدة حيال مصير السالح.
 2ــ لم تسفر الجولة األخيرة من طاولة
الحوار عن أي ّ
تقدم في مناقشة سالح
ح��زب ال�ل��ه ،وق��اده��ا ال�ج��دل املستفيض
إل��ى متاهات السالح .ثم إل��ى مواضيع
ال ت�م��ت إل �ي��ه ب�ص�ل��ة م �ب��اش��رة ،وال إل��ى
س�لاح املعسكرات الفلسطينية عندما
استطرد بعض امل�ت�ح��اوري��ن فخاضوا
ف��ي م��زارع شبعا وترسيم ال�ح��دود مع
ّ
للمخيمات
سوريا واألوضاع املعيشية
الفلسطينية وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ،وف ��ي ال �غ��از،
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �س �ع��ي إل ��ى م��وق��ف ج � ّ�دي
وحقيقي من مصير سالح الحزب.
 3ــ لن تدفع النتائج السلبية للجلسة
ت � �ل� ��ك إل � � ��ى أي ت� �ف� �ك� �ي ��ر ف � ��ي م �ق��اط �ع��ة
ال�ج�ل�س��ات امل�ق�ب�ل��ة ل �ل �ح��وار ،ول��ن يكون
ت� ّ�ي��ار املستقبل وح�ل�ف��اؤه ف��ي ق��وى 14
آذار في وارد االنقطاع عنها ،خصوصًا
أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان

ّ
ّ
تصور لديه سيعرضه في 24
تحدث عن
ّ ُ ّ
تموز ،مما يحتم منح الرئيس فرصة
إض��اف�ي��ة مل� ّ�د ال �ح��وار ب�ق��واس��م مشتركة
حيال مصير سالح الحزب .تذهب قوى
 14آذار إل��ى ال�ج��ول��ة املقبلة لإلصغاء
إل��ى ت �ص� ّ�ور رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة .وه��و
سبب كاف كي ال تحمل الجلسة الثالثة
عشرة قبل أن تنعقد وزر م��ا آل��ت إليه
الجلسة الثانية عشرة .بل ينظر إليها
ت� ّ�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ع �ل��ى أن �ه��ا اس�ت�ح�ق��اق
رئ�ي��س الجمهورية قبل أي ط��رف آخر
إلى طاولة الحوار.
 4ــ لم يطرح السنيورة استقالة حكومة
ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ك �ه ��دف ف��ي
ذات� ��ه ،وإن �م��ا ك �ج��زء م��ن خ�ط��ة إن�ق��اذي��ة
ي �ت��واف��ق ع�ل�ي�ه��ا ط��رف��ا ط��اول��ة ال �ح��وار،
ت� �خ ��وض ف ��ي ك ��ل أس� �ب ��اب االض� �ط ��راب
األم� �ن ��ي ب� � ��دءًا ب ��ال �س�ل�اح ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
خ ��ارج امل�خ� ّ�ي�م��ات م� ��رورًا ب �س�لاح امل��دن
وأم��ن الحدود الشمالية والشرقية مع
س��وري��ا وامل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة املرتبطة
بوضع سالح حزب الله في إمرة الدولة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .م��ع ذل ��ك ،ي ��درك ال�س�ن�ي��ورة
ّ
وتيار املستقبل وحلفاؤهما أن الفريق
اآلخ ��ر ل��ن ي��واف��ق ع�ل��ى إط��اح��ة حكومة
م� �ي� �ق ��ات ��ي ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال � �ح� ��اض� ��ر ،وال
تعدو االقتراحات املتداولة ّ
ذرًا للرماد
ف� ��ي ال � �ع � �ي ��ون .ق� �ب ��ل ذل � ��ك أرس � � ��ل ح ��زب
ال �ل��ه إش � � ��ارات إل� ��ى ال �س �ع��ودي��ة أوح ��ت
ب��ان�ف�ت��اح��ه ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ح �ك��وم��ي ،فلم
ّ
تصدقها اململكة تمامًا.
 5ـ � �ـ ت �ط ��اب �ق ��ت م �ط��ال �ع �ت��ا ال �س �ن �ي ��ورة
وال ��رئ � �ي ��س أم �ي��ن ال �ج �م � ّ�ي ��ل وات �س �م �ت��ا
بمنحى إيجابي وصلب .ورغ��م تمايز
ّ
الجميل
م��وق�ف��ي ال��رج�ل�ين ،وك��ذل��ك ب�ين
وت � ّ�ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وح �ل �ف��اء آخ��ري��ن في
ق � ��وى  14آذار م� ��ن األزم� � � ��ة ال� �س ��وري ��ة
والنظام السياسي اللبناني وبكركي،
ّ
تحدثا بلغة واح��دة من س�لاح الحزب.
يلتقي الرجالن على البقاء إلى طاولة
ال � � �ح� � ��وار ،وع � �ل� ��ى أن ال � ��وض � ��ع خ �ط�ي��ر
ّ
وي�ت�ط��ل��ب ت�غ�ي�ي�رًا حقيقيًا ع�ب��ر ص��راع
سياسي وتصعيد رفض السالح على
الطاولة وخارجها لتثبيت رب��ط ن��زاع.
ال�خ��روج م��ن ط��اول��ة ال�ح��وار غير ُمجد،
كما أن اس�ت�م��رار االش�ت�ب��اك السياسي
ال ي �ق �ت �ص��ر ع �ل �ي �ه��ا ،ب� ��ل ي �ش �م��ل آالف
ال �س��اع��ات ع�ل��ى ال �ق �ن��وات التلفزيونية
وعلى آالف صفحات الجرائد.
ال يحجب ذلك استمرار تباين الرأي في
ّ
تيار املستقبل بني َمن يريد املضي في
َ
الحوار ،ومن يريد الخروج منه.
ل �ك��ن ال �ت �ق��وي��م االول � � ��ي ه� � ��ذا ،امل �ط �ب��وع
بمسحة ت�ش��اؤم ،أب� َ�رز ّ
لتيار املستقبل
معطيات:
أولها ،رغم مشاركته في طاولة الحوار
ب�لا أوه ��ام ح�ي��ال م��ا يمكن أن يتوقعه
من حزب اللهّ ،إال أن مداخلة السنيورة
وح�ل �ف��ائ��ه ت��وخ��ت ت�س�ج�ي��ل م �ب��دأي��ن ال
ي �س��ع أي م��ن ال �ج��ال �س�ين إل ��ى ال �ط��اول��ة
إنكارهما:

ـ �ـ ت��أك �ي��د ال �ت��واف��ق ال��وط �ن��ي ع �ل��ى دول��ة
واح� � � � � ��دة وس � �ل � �ط� ��ة م � ��رك � ��زي � ��ة واح� � � ��دة
ت �س �ت �ظ�ل�ان ال� ��دس � �ت� ��ور ،وال� �ع� �م ��ل ع�ب��ر
ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف
ال��ذي ي��ؤول إل��ى ال��دول��ة ال��واح��دة ه��ذه.
الحظ ّ
تيار املستقبل أنه التقى ورئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ع �ل��ى ه ��ذه امل �ق��ارب��ة ال�ت��ي
أب� ��رزه� ��ا س �ل �ي �م��ان ف� ��ي ج� � ��دول أع �م��ال
ط� ��اول� ��ة ال� � �ح � ��وار .إال أن م� ��ا ي �ع��وزه��ا
تكريسها في إع�لان مشترك على غرار
«إع �ل�ان ب�ع�ب��دا» ال ��ذي ص��اغ��ه ال��رئ�ي��س
لجلسة  11حزيران ،واستوحى الكثير
من بنوده من م�ب��ادرة اإلن�ق��اذ األخيرة
لقوى  14آذار.
ـ�ـ تحييد لبنان ع��ن امل �ح��اور اإلقليمية
وال��دول �ي��ة ال ��ذي أق� � ّ�ره «إع �ل�ان ب�ع�ب��دا»،
ّ
وش��ك��ل ق��اس�م��ًا مشتركًا م��ع ح��زب الله
ّ
ق �ب��ل أن ي �ت �ن� ّ�ص��ل م �ن��ه الح� �ق ��ًا وي �ق��ل��ل
أهميته.
ثانيها ،حضر رعد إلى طاولة الحوار
ّ
ب�م�ط��ال�ع��ة ب��ال�غ��ة ال��وض��وح وال�ت�ص��ل��ب
في آن ،وهي اإلصرار على استراتيجيا
دف ��اع� �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ل �ب �ن��ان ت �ن �ط �ل��ق م��ن

االعتراف بكيانني عسكريني ّمستقلني
هما الجيش واملقاومة ،وال�ح��ض على
التوافق على إيجاد الوسائل الكفيلة
ب�ت�ك��ام�ل�ه�م��ا .ل ��م ي �ك��ن امل ��وق ��ف ج��دي �دًا،
وكان الحزب قد ّ
كرره إلى طاولة الحوار
ُ
وخارجها ،إال أنه لم يشر مرة ــــ وبالنبرة
التي أفصح عنها اإلثنني ــــ إلى اإلصرار
ع� �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة .ف� ��ي م� ��ا م�ض��ى
ت� ّ
�ذرع بالبيانات ال��وزاري��ة للحكومات
املتعاقبة عن معادلة الجيش واملقاومة
ّ
الحجة بغطاء
والشعب .واقترنت هذه
السلطات الدستورية ،وبذرائع وأعذار
شتى من دون أن يجهر الحزب تمامًا
ّ
بأن ال استراتيجيا دفاعية إال في ظل
جسمني منفصلني كليًا وم�ت�ج��اوري��ن
ه� �م ��ا ال� �ج� �ي ��ش وامل� � �ق � ��اوم � ��ة ،ي �ق �ت �ض��ي
السعي إلى تكاملهما وفق رؤية الحزب
نفسهُ .يمارس االستراتيجيا الدفاعية
من دون إظهار تناقضها مع الدستور
وك � �ي� ��ان ال � ��دول � ��ة ال � ��واح � ��دة وال �س �ل �ط��ة
العسكرية الواحدة.
َ َ
أبرز حزب الله تناقضًا حادًا بينه وبني
قوى  14آذار ورئيس الجمهورية على

أرسل حزب الله إشارات إلى السعودية أوحت بانفتاحه على تغيير حكومي (هيثم املوسوي)

«التيار األزرق» :مرغمون على االستمرار في الحــو
ميسم رزق
ل ��ن ي �ك �س��ر «امل �س �ت �ق �ب��ل» ال �ت �ئ��ام ط��اول��ة
ال �ح ��وار ،رغ ��م ع ��دم اق�ت�ن��اع��ه ب�ج��دواه��ا.
َ
ي �ع��ل��م أن� ��ه «ل� ��ن ي �ك��ون ه �ن��اك أي نقطة
التقاء ح��ول ال �س�لاح» ،لكنه اتخذ ق��رار
ّ
يتحمل
االستمرار في املشاركة ،كي «ال
مسؤولية أي انفجار أمني داخلي».
ال ي �ق �ت� ِ�ن��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وم ��ن ورائ ��ه
ق��وى  14آذار بفائدة ال�ح��وار .ق��د يكون
هناك القليل مما ُيمكن القيام به لتقليل
الشكوك املتبادلة ،التي ستزداد حدة عند
عتبة اإلستراتيجية الدفاعية .سيذهب
التيار إل��ى «ب�ع�ب��دا» متسلحًا بمواقفه
امل�ت�ص�ل�ب��ة .ل�ي��س صحيحًا أن��ه س� ُ�ي�ق��رر

في الجلسة املقبلة إمكانية االستمرار
على ضوء اإلستراتيجية الدفاعية التي
ً
ّ
سيقدم رئيس الجمهورية ملفًا كامال
ّ
عنهاّ ،فهو «سيتجه مرغمًا إلى بعبدا،
كي يوفر على نفسه وعلى اللبنانيني
أزم � ��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ال� � �ش � ��ارع» .رس �م �ي��ًا،
يغلف املستقبليون موقفهم بالحديث
ع��ن ال�ح��رص على ال��وض��ع االم�ن��ي .لكن
بعضهم يقولها بصراحة :إنه امر امللك
السعودي.
ُيقر املسؤولون في التيار بأن «أح��داث
األس �ب��وع امل��اض��ي ه��ي أك�ث��ر ال�ت�ط��ورات
إثارة للقلق في لبنان منذ أيار .»2008
يعترفون بأنهم «محكومون باملشاركة،
وأن ال خ� �ي ��ار آخ� ��ر س� ��وى ال �ب �ق ��اء إل��ى

ال �ط��اول��ة م ��ن دون ان �ت �ظ��ار ال �ن �ت��ائ��ج».
ال �س �ب ��ب ي � �ع� ��ود ،ب �ح �س��ب ه� � � ��ؤالء ،إل ��ى
«م �ح��اول��ة ف��ري��ق  14آذار ق�ط��ع الطريق
على حزب الله لعدم القيام بأي مغامرة
أو خ �ط��وة ان �ت �ح��اري��ة م��ن ش��أن �ه��ا أخ��ذ
البالد نحو انهيار واسع النطاق».
ص��در حكم تيار املستقبل على طاولة
ال �ح��وار .ال�ف�ش��ل وال ش��يء غ�ي��ر الفشل.
خ �ص��وص��ًا أن � ��ه م �ق �ت �ن��ع ب � ��أن «ال �ف��ري��ق
اآلخ��ر يحمل مشروعًا مضادًا للدولة».
وب �ش �ك��ل أع � � ّ�م ي��ذه��ب إل� ��ى ح ��د ال�ح�س��م
«بعدم جدوى النقاش املستفيض حول
إمكانية وضع خريطة تتيح نقل سالح
ح��زب ال�ل��ه ليصبح ت�ح��ت إم ��رة ال��دول��ة
اللبنانية».

م��ن ه�ن��ا ،ينطلق امل �س��ؤول��ون للحديث
عن «الحجج غير املنطقية التي يحاول
ح � ��زب ال� �ل ��ه ت��روي �ج �ه��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
س�لاح��ه ،م��ن خ�ل�ال ال�ح��دي��ث امل�ت��واص��ل
ع��ن ع ��دم وج� ��ود دول� ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ق ��ادرة
ع �ل ��ى اإلم � �س � ��اك ب� ��زم� ��ام ه � ��ذا ال� �س�ل�اح،
وذل��ك للحؤول دون دمجه تحت مظلة
إستراتيجية دفاعية وطنية».
ف��ي نهاية امل�ط��اف ،يعترف املسؤولون
بأن «ال ضمانة يمكنها أن تردع الحزب
ّ
التفلت من أي ّ
تعهد يمكن أن يأخذه
عن
على عاتقه أم��ام األط ��راف امل�ت�ح��اورة».
أما التبرير ،فيبقى دائمًا « العودة إلى
تجربة العام ّ ،2006
عندما أغ��رق حزب
الله لبنان بحرب مع اسرائيل ،لم يكن

