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أسعد أبو خليل *
ّ
ل ــن ي ـت ـضــامــن م ــع «امل ـ ـنـ ــار» إال «امل ـ ـنـ ــار» وال
ّ
يـتـضــامــن مــع «امل ـيــاديــن» إال «امل ـي ــادي ــن» ،أو
أنـصــار الـصــف الــواحــد .أمــا محترفو توقيع
ال ـع ــرائ ــض ُ
وم ـُح ـ ّـب ـ ّـري ب ـيــانــات «ج ــو س ــوي»
ّ
ُ
ّ
وامل ـت ـغ ــن ــن وامل ـت ـغ ــن ـي ــات ب ـح ــري ــات الـتـعـبـيــر
وال ـ ـ ـ ــرأي ،ف ـه ــم س ـي ـل ـتــزمــون ال ـص ـم ــت حـكـمــا.
هـ ــؤالء ،ي ـنــاصــرون حـ ّ
ـريــة الـتـعـبـيــر ب ـقـ ّـوة لو
رأوا السفير السعودي يناصرها ،وينبذون
حرية التعبير عندما ّ
ّ
يهدد السفير السعودي
ّ
جــريــدة لبنانية واح ــدة تنشر نقدًا لحكم آل
س ـع ــود .هـ ــؤالء ل ــم ي ـج ــرأوا عـلــى كـتــابــة اســم
الـشــاعــر ال ــذي حــوكــم ُ
وس ـجــن فــي دول ــة قطر
بسبب شعره .هؤالء لم يجرؤوا ،ولن يجرؤوا
ّ
عـلــى كـتــابــة اس ــم م ـغـ ّـرديــن وش ـع ــراء وكــتــاب
ّ
وأكاديميني ّ
تعرضوا للقمع والتنكيل بسبب
كتاباتهم في دولة آل سعود .هؤالء يهتفون
ل ـل ـحـ ّ
ـريــة إذا ه ـتــف ل ـهــا أم ـيــر سـ ـع ــودي ،كما
هتفوا بـ»جو سوي» عندما هتفت بها أنظمة
الخليجّ .
هؤالء وقعوا العرائض وعقدوا االجتماعات
ونـ ـ ــاشـ ـ ــدوا رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري ملـ ـن ــع ح ـض ــور
روجيه غــارودي إلــى بيروت (وآراء غــارودي
ّ
ّ
لليهودية في ما بعد،
الستالينية أو املعادية
ّ ّ
ّ
ال تستحق إل التقريع) باسم حرية التعبير
التي ال تزعج الرجل األبيض في الغرب .هؤالء
مع املنع إذا كــان املنع ّ
يبيض صفحتهم مع
الرجل األبيض ،وضــد املنع إذا كــان السماح
يزعج النظام اإليــرانــي واملـحــور املـعــادي آلل
س ـع ــود .ه ــؤالء م ــع مـنــع الـكـنـيـســة وم ــع منع
املــركــز الكاثوليكي لــإعــام ألنــه ال يتعارض
ّ
مع ّ
ّ
ّ
وضد
والسياسية،
التعبيرية
توجهاتهم
ّ
املنع إذا كــان املنع موجهًا ضد معارضي آل
ّ
سعود وآل ثاني وآل نهيان .هؤالء ال يمتون
ّ
ّ
الحريات ،أو يمتون بصلة إليها
بصلة إلــى
كما ّ
يمت سعد الحريري بصلة إلى الفلسفة
ّ
ّ
ّ
اإلغريقية .لكن مصداقية هؤالء في الحريات
ّ
ّ
مثل مصداقية آل سعود في املعركة النسوية.
هؤالء يناصرون سلمان رشدي بوجه فتوى
الخميني — فقط لو شاء أميرهم أن يناصروا
 ل ـكــن ال ي ـت ـ ّـورع ــون ع ــن ال ـص ـمــت ع ــن رائ ــف
بدوي وعن محمد العجمي .ماذا لو ان حزب
ّ
السعودية
الـلــه منع بــالـقـ ّـوة وســائــل اإلع ــام
ُ ّ
عــن لـبـنــان؟ كــم مــن الـعــرائــض كــانــت ســتــوقــع
وكـ ــم م ــن امل ـش ــاع ــل والـ ـشـ ـم ــوع وال ـب ـق ــدون ــس
ُ
ست َ
حمل؟ إن جــائــزة األمـيــر كــاوس ال
ُكانت َ
ّ
تمنح ملــن يجاهر بحق حــريــة التعبير ضد
الصهاينة وضــد أنظمة النفظ وال ـغــاز .لكن
هذا ليس موضوعنا.
لـكــن م ــاذا عــن حــزب الـلــه فــي مــواجـهـتــه مــع آل
سعود ،أو مــاذا عن آل سعود في مواجهتهم
مــع حــزب الـلــه ،ألن املعركة مــا زال ــت مــن طرف
واحد؟
ّ
إن امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي شــن ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـعــودي
ْ
سنتي.
ضــد حــزب الـلــه لــم تـبــدأ قبل سنة أو
ه ــي م ــن ع ـمــر حـ ــزب ال ـل ــه .ل ــم يـنـتـظــر ال ـن ـظــام
ال ـس ـع ــودي ح ـتــى ف ــي حـقـبــة ح ــروب ــه ال ـسـ ّ
ـريــة
ً
ّ
العلنية) طويال قبل
(وهي غير حقبة حروبه
ّ
أن يشن حروبًا ضد حزب الله .لقد آزر النظام
ّ
الـسـعــودي نظام بشير الجميل قبل أن يبدأ،
ّ
ّ
ّ
وعروبيًا على ربيب
(إسالميًا
وهو الذي غطى
ّ
مشروعية
الكيان اإلسرائيلي ،وكأن آلل سعود
ّ
ّ
ّ
حقيقية) ،وأوعز في حينه
عروبية
إسالمية أو
ّ
إلــى «التجمع اإلســامــي» الرجعي التقليدي
ّ
التجمع الشيعي التقليدي فــي «جبهة
وإلــى
ّ
املحافظة على الجنوب» لتأييد بشير الجميل،
وأخـ ـي ــه م ــن بـ ـع ــده .وأرس ـ ــل آل س ـع ــود رفـيــق
لتجسيد التأييد السعودي للنظام
الحريري
الـكـتــائـبــي ُاملـتـحــالــف مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي.
األميركية ّ
ّ
قواتها في
وعندما نشرت الحكومة
لبنان ملؤازرة الحاكم الكتائبي ،سارع النظام
السعودي إلى تمويل أعداء مقاومة االحتالل
اإلسرائيلي واألميركي في لبنان .نحن نعلم
ّ
السعودية عملت بصورة وثيقة
ان املخابرات
ّ
مع مخابرات أمني الجميل في حمالتها ضد
امل ـق ــاوم ــن (م ــن جـمـيــع األصـ ـن ــاف ،ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة
ّ
ّ
ّ
والفلسطينية ،وكان
واللبنانية
واإلسالمية،
ذلك في زمن قيام مخابرات الجيش اللبناني
ب ـخ ـط ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــات
وت ـغ ـت ـصــب َمـ ــن ت ـش ــاء م ــن ن ـس ــوة امل ـخـ ّـي ـمــات
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،وه ــذه حـقـبــة ال ت ــزال مجهولة
ع ـن ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــات
ّ
الجميل
رب ـمــا ألن ف ـســاد وإجـ ــرام ن ـظــام أم ــن
ّ
ب ــات م ــن امل ـن ـسـ ّـيــات ف ــي ال ـس ـ ّ
ـرديــة الـسـيــاســيــة
ّ
اللبنانية) .لو لم ُي ّ
سرب الصحافي األميركي،
بوب وودورد ،خبر تمويل النظام السعودي

من اللقاء التضامني مع قناة «المنار» قبل أيام (األخبار)

لتفجير بئر العبد (والتفجير كــان يستهدف
رجل الدين محمد حسني فضل الله والعشرات
ّ
مصرًا على
من األبرياء ألن اإل ُعــام آنــذاك كان
جعل ّفضل الله «املرشد الروحي» لحزب الله)
مل ــا كــنــا عـلـمـ ّنــا ع ــن ذل ــك الـتـمــويــل ال ـس ـعــودي.
س ـ ّـي ــارة ُمـفــخـخــة ض ــد لـبـنــانـ ّـيــن ولـبـنــانـ ّـيــات
بتصميم أميركي وتمويل سعودي ،ولم يكن
ّ
التنظيمية
ح ــزب الـلــه قــد ب ــدأ يــأخــذ صــورتــه
ّ
الرسمية بعد.

ّ
لم تتوق ّف الحملة
السعودية ضد حزب الله وضد
كل المقاومين للحظة
ّ
ـوقــف الـحـمـلــة ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ض ــد حــزب
ول ــم ت ـتـ
ال ـلــه وض ــد ك ــل امل ـقــاومــن ف ــي لـبـنــان للحظة.
لــم ّي ـبــدأ ال ـع ــداء ال ـس ـعــودي ضــد امل ـقــاومــة في
شــق ـهــا أو ان ـب ـثــاق ـت ـهــا اإلس ـ ُـام ـ ّـي ــة ف ـق ــط .لقد
ّ
العدو
وقــف آل سعود بالتنسيق املباشر مع
ّ
اإلســرائ ـي ـلــي (ك ـمــا ال ـي ــوم ،حـيــث ذك ــرت مجلة
«إيـكــونــومـســت» أن مــديــر «امل ــوس ــاد» الجديد
ً
ـؤوال عــن ال ـتــواصــل بــن دول ــة الـعـ ّ
ـدو
ك ــان م ـسـ
ّ
ّ
اإلسرائيلي وبني األنظمة العربية واإلسالمية
ّ
الـتــي ال تتمتع بـعــاقــة مــع الـكـيــان الـغــاصــب،
وف ــي مـقـ ّـدمـتـهــا مملكة الـقـهــر ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة) أو
بـ ـص ــورة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ف ــي زمـ ــن امل ـق ــاوم ــات
ّ
ّ
والعلمانية .عندما كــان لبنان في
اليسارية
ّ
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات ي ـعــج بــاملـقــاومــة

والفلسطينية كان آل سعود ّ
ّ
ّ
يمولون
اللبنانية
ُ ّ
سلحون نفس امليليشيات التي كان العدوّ
وي
ُ ّ
ُ ّ
اإلسرائيلي يمولها ويسلحها (ولقد تــوازى
ال ـع ــداء ال ـس ـعــودي لـلـمـقــاومــات ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة مع
عداء النظام السوري الذي كان يحظى برعاية
ومباركة مع النظام السعودي).
لـكــن ح ــزب ال ـلــه لــم يــواجــه الـنـظــام الـسـعــودي
بـغـيــر امل ـ ـ ّ
ـودة وامل ـه ــادن ــة ف ــي س ـنــواتــه الـحــزب
ال ـط ــوي ـل ــة .ك ــان ــت ت ـص ــري ـح ــات قـ ـ ــادة ال ـح ــزب
ت ـ ـتـ ــرواح بـ ــن الـ ـ ـ ـ ّ
ـود واملـ ــديـ ــح وامل ـ ـهـ ــادنـ ــة مــع
اسـتـثـنــاءات ن ــادرة فــي ذم الـنـظــام الـسـعــودي
مــن قبل حسن نـصــرالـلــه .وحـتــى بعد اغتيال
الحريري وتصعيد النظام السعودي للهجته
وح ـم ــات ــه ض ــد الـ ـح ــزب وم ـق ــاوم ـت ــه ،وح ـتــى
ب ـع ــد ان ن ــاص ــر آل سـ ـع ــود جـ ـه ــارًا الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على لبنان في  ،٢٠٠٦فإن الحزب
الـتــزم بسياسة املهادنة وال ـ ّ
ـود وكــان ضيوف
 ٨آذار على «امل ـنــار» يخضعون لــإلـحــاح من
ّ
ّ
السعودية
التعرض للملكة
إدارة املحطة بعدم
وخصوصًا مللكها بكلمة ّ
ذم .وكان هذا الشرط
على الضيوف يمنع البعض مــن  ٨آذار على
ّ
م ــا ورد .لـكــن ك ــان عـلــى ح ــزب ال ـلــه أن يتعلم
ّ
ّ
الفلسطينية في
منظمة التحرير
من تجربة
تعاطيها مع دول الخليج.
صـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـنـ ــا نـ ــأخـ ــذ عـ ـل ــى يـ ــاسـ ــر ع ــرف ــات
خضوعه لسيطرة املال الخليجي على قرارات
وس ـي ــاس ــات مـن ُـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر (اسـ ــم «ال ـق ــرار
الـفـلـسـطـيـنــي امل ـس ـت ـق ــل» ،وهـ ــو ش ـع ــار ك ــاذب
اسـتـخــدمـتــه ق ـيــادة مـنـ ُظـ ّـمــة الـتـحــريــر لتمرير
امل ـش ــاري ــع ال ـت ـس ــووي ــة املـ ـف ـ ِّـرط ــة ف ــي ال ـح ـقــوق
ّ
الفلسطينية،
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة) ،لـكــن املـنـظـ ّـمــات
بما فيها األجنحة املختلفة من حركة «فتح»،
كانت تفرض تعاطيًا صارمًا مع كل األنظمة
ً
الـخـلـيـجـ ّـيــة ،وك ــان ــت تـتـقــاضــى أم ـ ــواال طائلة
ً
ّ
ّ
الخليجية أعماال فدائية
مقابل تجنيب الدول
ّ
ّ
ضــد مـصــالــح غــربـ ّـيــة صـهـيــونــيــة .وقــصــة أبــو

ّرد
حضرة األستاذ أسعد أبو خليل املحترم ،تحية طيبة ...وبعد ،طالعت
في صحيفة «األخبار» مقالك بخصوص التعليم العالي والجامعات
في لبنان ،وقــد جــاء فيه :لقد تحول التعليم الجامعي إلــى (بزنس)
وأص ـبــح إن ـشــاء الـجــامـعــات مـثــل إن ـشــاء الـشــركــات الـتـجــاريــة ،وعبد
الرحيم مــراد الــذي انضم إلــى (بــزنــس) الجامعات ،طــار إلــى اململكة
السعودية ،ربما الفتتاح فرع لجامعته هناك بعد أن ّ
سرها تضامنه
معها في عدوانها على اليمن .كنت أتمنى لو كان لديك بعض الوقت
التصال هاتفي معي لتسأل عن املؤسسات التي أنشأها عبد الرحيم
ً
مــراد .أوال :بــدأت رحلتنا مع املؤسسات التربوية واالجتماعية عام
 ،1978ولــم يتوقف البناء حتى الـيــوم .ثانيًا :كانت البداية فــي قلب
الريف اللبناني (البقاع الغربي) حيث الفقر والحرمان .ثم انتشرت
املؤسسات فــي كافة املناطق اللبنانية .ثالثًا :أصبحت املؤسسات
التربوية واملهنية والجامعية (الجامعة اللبنانية الدولية) األولــى بني
الجامعات الخاصة من حيث العدد ومن حيث املستوى .رابعًا :على
سبيل املثال ،امتحانات الكولوكيوم في الصيدلة التي تجريها وزارة
الصحة بالتكامل مع وزارة االتعليم العالي ،كانت نسبة نجاح طالب
الجامعة اللبنانية الدولية فيها مئة في املئة ،ولم تكن كذلك في بقية
الجامعات .على سبيل املـثــال ،فــي آخــر االمتحانات فــي كولوكيوم
الصيدلة جــاءت النتيجة :الثالثون األوائــل كانوا من طــاب الجامعة
اللبنانية الدولية بتفوق كامل على كافة الجامعات األخرى .خامسًا:
كنت أتمنى أن تعرف بــأن لــدى عبد الرحيم مــراد دارًا لأليتام (دار

ايــاد مــع أبــو ّ
العباس باتت معروفة :كيف ان
تنظيم أبــو الـعـ ّـبــاس الصغير (وه ــو انشقاق
ّ
الفلسطينية) عــانــى من
عــن جبهة الـتـحـ ُـريــر
ضائقة ّ
مالية ،ونمي إلــى أسماع أبــو أيــاد ان
ّ
التنظيم كان على وشك ان يقوم بعملية سطو
ملصرف في دولة اإلمارات .فاستدعى أبو إياد
العباس وأهداه وثائق سفر ُم ّ
أبو ّ
زورة بإتقان
ُ ّ
ّ
لدولة اإلمارات .وسافر الفريق املكلف باملهمة
إلى أبو ظبي لكن من دون أن يعلم ان أبو إياد
أبلغ حكومة اإلمــارات بنوايا التنظيم
كان قد
ُ ّ
ّ
باملهمة ،ما ّأدى إلى اعتقالهم
وفريقه املكلف
على املطار .طبعًا ،قبض أبو إياد في ما بعد
ثـمـنــا بــاه ـظــا مل ـســاعــدتــه األم ـن ـ ّـي ــة ت ـل ــك .وك ــان
يــاســر ع ــرف ــات يـ ـ ّ
ـؤدي خ ــدم ــات ل ــدول الخليج
(م ـثــل «خ ــدم ــة» اعـتـقــال امل ـع ــارض الـسـعــودي،
ناصر السعيد ،وتقديمه في صندوق ّ
سيارة
ّ
السعودية في بـيــروت) مقابل
إلــى املخابرات
ّ
ّ
نفطية .وكانت التنظيمات الفلسطينية
أموال
ّ
صريحة في طلبها لــأمــوال الخليجية :أنها
ّ
ّ
الخليجية أخطارًا وتهديدات
لن تجنب الدول
وضــرب مصالح فــي حــال امتنعت عــن تقديم
الدعم.
لـكــن تـنـظـيـمــات ال ـي ـســار وق ـعــت ف ــي املـحـظــور
ال ــذي وقـعــت فـيــه ح ــزب الـلــه فــي الـتـعــاطــي مع
املـمـلـكــة .كــانــت الـتـنـظـيـمــات ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة تعقد
ّ
صفقات ّ
مالية أحيانًا من أجل تلقي التمويل
(وقـ ّـصــة انشقاق مجموعة صغيرة فــي بداية
الـسـبـعـيـنـيــات ،بــاتــت م ـعــروفــة ،عـنــدمــا صــدر
ّ
كتيب «الفضيحة» عن زيارة من وفد للجبهة
الشعبية إل ــى دول ــة اإلمـ ــارات وعـقــد لـقــاء بني
ل ـي ـل ــى خ ــال ــد وزايـ ـ ـ ــد بـ ــن س ـل ـط ــان آل ن ـه ـيــان
طلبًا للمساعدة املــالـ ّـيــة) .وكــانــت تصنيفات
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ال ـس ــوف ـي ــات ـ ّـي ــة ف ــي ال ـت ـم ـي ـيــز بــن
ّ
ّ
ّ
ّ
وطنية
وبرجوازيات
وطنية
برجوازيات غير
ّ
ت ـخــدم غ ــرض ال ـتــلــون والـتـشـقـلــب االن ـت ـهــازي
مــن قـبــل تنظيمات الـيـســار فــي تعاطيها مع

الحنان) فيها  1250يتيمًا ويتيمة ،يتلقون التعليم والتربية والعناية
الصحية مع املأكل وامللبس وكل متطلبات الرعاية الكاملة من صف
الروضات حتى التخرج من الجامعة .سادسًا :انطالقًا من مقولة (هم
رجال ونحن رجال) نافسنا الجامعات األجنبية التاريخية وتفوقنا
عليها ،لـيــس فــي لـبـنــان فـقــط ،بــل فــي ف ــروع الـجــامـعــة خ ــارج لبنان.
سابعًا :لدينا ثالثة فروع في اليمن (صنعاء – عدن – تعز) ،وفرع في
موريتانيا ،وفرع في السودان (الحظ أنها دول غير بترولية) وفرع
في املغرب وفــرع في السنغال .ثامنًا :لدينا فــروع قيد اإلنـشــاء في
سوريا ومصر والعراق والسعودية والنمسا والبرازيل ( 12مليون
لبناني وعربي) .تاسعًا :بإذن الله ،سنستكمل الفروع في كافة الدول
العربية ،وسيكون لدينا الفرع األهم واألعز قريبًا في فلسطني (غزة
أو رام الله) .عاشرًا :كناصري ،حاولت أن أمارس الشعارات القومية
بالعمل عـلــى بـنــاء أج ـيــال عــربـيــة تعمل عـلــى تغيير الــواقــع العربي
املؤلم نحو األفضل ،وليس برفع وترديد الشعارات فقط ،ليكون لنا
حادي عشر :إذا كنت تعتبر كل ذلك
املكان الالئق تحت شمس الغدّ .
(بــزنــس) ،فــا أستطيع أن أقــول إل سامحك الـلــه .وأتمنى أن تعمل
على تأسيس (بــزنــس) كهذا (البزنس) الــذي أسسناه .شكرًا على
مــا وصفتني بــه كصاحب (بــزنــس) .علمًا بــأن الـلـقــب املحبب إلــى
قلبي والــذي أطلقه ّ
علي الكثير من وسائل اإلعــام وأعتز به كثيرًا
هو( :رجل املؤسسات) ،مع تمنياتي أن تسمح لك الظروف بأن تقبل
دعوتي لزيارة بعض هذه املؤسسات املنتشرة على الساحة اللبنانية،
وعلى الساحات العربية.
مع التحية والشكر،
رئيس الجامعة اللبنانية الدولية ،عبد الرحيم مراد

