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أسعد أبو خليل *
َّ
لــم يتسن لــي إال قبل أسـبــوع أن أشــاهــد تلك
ّ
الحلقة التي خصصها برنامج «كالم الناس»
لـلـجــامـعــة األم ّـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت .ول ـل ـكــام
عــن الحلقة شــقــان فــي اإلع ــامّ .أو ًالّ ،
يميزون
ف ــي أم ـيــركــا ب ــن م ــا ه ــو إعـ ــام وب ــن م ــا هو
دع ــاي ــة ت ـجــاريــة وب ــن م ــا ه ــو ب ــن املـنــزلـتـ ْـن
فــي الـظــاهــر :أي الــدعــايــة الـتـجـ ّ
ـاريــة املــرتــديــة
لـبــاس املـعـلــومــاتّ .والــ«إنـفــومــرشـيــل» وصــل
إلـ ــى بـ ــادنـ ــا :م ــا ك ــن ــا نـ ـ ــراه م ــن ش ــرائ ــط عــن
اك ـت ـشــافــات عـلـمـ ّـيــة لــزيــن األت ـ ــات (وك ـي ــف أن
أدوية له تستطيع لو وضعتها على الرأس أن
تشفيك من القشرة ولو وضعتها في الشرج
تشفيك من البواسير ُولــو تناولتها أقراصًا
َ
لشفيت من القرحة) يدخل في باب
في الفم
ال ــ«إن ـف ــوم ــرش ـي ــل» .ل ـكــن ال ــ«إن ـفــومــورش ـيــل»
يـظـهــر أح ـيــانــا ف ــي ال ـب ــاد ال ـعــربـ ّـيــة م ــن دون
إشــارة لإلفصاح عن هدفه التجاري .فبعض
امل ـصــارف بــات ُيعلن فــي الصحف لكن على
شكل مقاالت غير ممهورة بتوقيع .وبرنامج
«ك ـ ــام ال ـ ـنـ ــاس» ،ي ـج ــب أن ُي ـ ـ ــدرج ف ــي خــانــة
الـ«إنفومرشيل».
«ك ــام ال ـنــاس» لـيــس بــرنــامـجــا إعــامـ ّـيــا .هو
أقـ ــرب إل ــى ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة وال ـت ـجـ ّ
ـاريــة
ّ
باملهنية .حتى
الصفيقة ،وبإدارة ال عالقة لها
ّ
الحلقات التي تدور حول األعمال الخيرية أو
ّ
ّ
الطبية تشعر بأن وراء هــا صفقة
املؤسسات
«بــزنــس» م ــا .يظهر أحـيــانــا ث ــري لبناني لم
يسمع بــه أحــدُ ،
وي َ
سمح لــه الحديث الطويل
ويـتـعــامــل مـعــه مــديــر الـحـلـقــة عـلــى أن ــه رجــل
ً
ّ
س ـي ــاس ــي ب ـ ـ ــارز .ي ـظ ـهــر م ـث ــا م ـي ـس ــرة ســكــر
ّ
خضم
(صديق رفيق الحريري الحميم) في
البرنامج ملكه
النفايات ،ويصبح
فضيحة
ّ
ّ
بالكامل ويتلقى األسئلة كمن يتلقى الورود.
ه ــذه مثلما يستضيف الـبــرنــامــج «الـ ّ
ـريــس»
فارس ،أو صديق مارسيل غانم ،وليد
عصام
ُ
جنبالط .واملضيف ظريف في طريقة إدارته:
ّ
فهو يسمح بهجاء بعض الحكام العرب (أي
ّ
ّ
الـحــاكــم ال ـســوري) لكنه يتنطح ف ــورًا وبـقــوة
لــاع ـتــراض وق ـطــع ال ـحــديــث لــو وردت كلمة
نـقـ ّ
ـديــة واح ــدة أو إش ــارة عــرضـ ّـيــة ضــد امللك
ال ـس ـع ــودي ،ويـسـتـشـهــد ف ــورًا بـتـلــك الـعـبــارة
الـخــالــدة عــن «األيـ ــادي الـبـيـضــاء» لعواصف
ّ
السعودية عبر التاريخ .وعندما يفعل
الحزم
ّ
ذلك ال يبدو األمر عفويًا أو بريئًا .وأصحاب
ّ
املصارف ضيوف معززون في البرنامج ،كما
رجال األعمال (األثرياء ّ
جدًا منهم) .ومن حق
ُ
امل ـشــاهــد أن ي ـت ـســاءل :هــل أن ه ــذه الحلقات
ّ
الترويجية (مثل تلك الحلقة قبل سنوات ّمع
الوليد بن طالل على منت ّيخته) هي مجانية
أم مدفوعة؟ ُلو كانت مجانية من دون مقابل
فهي تــديــن املـضـيــف ألنــه ال يـقــوم ب ــدوره في
محاججة أو مساءلة أو معارضة الضيف،
ال ب ــل ه ــو ي ـســأل تـلــك األس ـئ ـلــة ال ـتــي تساعد
عـلــى تحسني ص ــورة الـضـيــف .والـطــريــف أن
ّ
مــارسـيــل يعلم م ــادة اإلع ــام فــي جامعة (أو
أكثر) في لبنان ،لكن هــذا هو لبنان ،ونقيب
صحافته هو عوني الكعكي.
أمـ ــا ال ـح ـل ـقــة ع ــن ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة وعــن
ب ـط ـل ـهــا ،ف ـض ـلــو خ ـ ــوري ،ف ـكــانــت تــروي ـجـ ّـيــة
ب ــال ـك ــام ــل .ه ــي اف ـت ـق ــرت إلـ ــى أدن ـ ــى مـعــايـيــر
ّ
ّ
الصحافية التي ال يعيرها أي اعتبار
املهنية
ّ
ُمضيف الحلقة ،لكن هــو يـتــذرع بها عندما
يريد أن يقطع كالم ضيف معارض ألصدقائه
الـسـيــاسـ ّـيــن أو رج ــال األع ـم ــال ،أو أصـحــاب
«األي ـ ــادي الـبـيـضــاء» فــي الـنـظــام الـسـعــودي.
ْ
ساعتي لــم تستضف
حلقة دامــت ألكثر مــن
وال نــاق ـدًا أو مـعــارضــا واحـ ـدًا للجامعة .هل
ّ
ُيعقل أن بني اآلالف من ّ
وخريجات
خريجي
ال ـجــام ـعــة ل ــم ي ــوج ــد ض ـيــف واحـ ــد م ـعــارض
ل ـه ــا أو ن ــاق ــد لـ ــدورهـ ــا؟ ق ــد ي ـق ــول قـ ـ ــارئ إن
ّ
تضمنت ظهور معارضني من النادي
الحلقة
ّ
بمجرد
اليساري« ،السنديانة الحمراء» ،لكن
أن ظهرت املجموعة املعارضة الصغيرة وهي
ّ
سلميًا ،بدأ التعكير عليهم من
ترفع الفتات
ّ
قبل املحطة والجامعة .سخر منهم مارسيل،
وقـبــل أن يسمع مــا لــديـهــم ،أش ــاد بالجامعة
وبـحـ ّ
ـريــاتـهــا ألن هـنــاك بــن الـحـضــور بعض
ّ
املـعــارضــن .وقـبــل أن يـتـفــوه طــالــب معارض
بكلمة ،وعظه مارسيل (الذي لم يقاطع أيًا من
مــادحــي ومــادحــات الـجــامـعــة) حــول ضــرورة
يمر على أنه ّ
االختصار .هذا ّ
تنوع لآلراء .لكن
ظهور املجموعة لم يكن بترتيب من الحلقة،
وهي ُأحرجت — كما الجامعة — بظهورهم.
لـكــن املــذهــل ك ــان فــي طــريـقــة تـخــاطــب رئيس
الـجــامـعــة ،فضلو خ ــوري ،مــع املـحـتـ ّـجــن .لم
ّ
يسبق أن واجه رئيس الجامعة الطلب علنًا

ُ
بهذه اللهجة املهينة وبسوق اإلهــانــات لهم
ّ
تلفزيونية .عاملهم
أمــام املــأ وعـلــى شــاشــة
ّ
كــاألطـفــال ـ ـ واألط ـفــال ّ ال يستحقون اإلهــانــة
طبعًا ـ ـ ووصفهم بالكذابني وربطهم بدونالد
تــرمــب ،وأض ــاف أن كــامـهــم يستحق الــرمــي
في سلة الـقــاذورات .لو أن رئيس جامعة في
أي مـكــان فــي أمـيــركــا خــاطــب التالميذ بهذه
ال ـطــري ـقــة ،ف ــإن ــه سـيـجــد ص ـعــوبــة بــال ـغــة في
االح ـت ـفــاظ بــوظـيـفـتــه .أذكـ ــر قـبــل س ـن ــوات أن
لهجة رئيس الجامعة في تخاطبه مع تلميذ
كانت حــادة بعض الشيء (لكن لم تصل إلى
ُ
فطلبت منه االعـتــذار
درجــة إهــانــات فضلو)
علنًا من الطالب ،ففعل فورًا ومن دون حرج.
ّ
ل ـك ــن أسـ ـل ــوب ف ـض ـلــو ال ـت ـســل ـطــي ف ــي ق ـي ــادة
ّ
الجامعة ظهر أمــام الجميع ،وهــو يــدل على
غـيــاب االح ـتــرام للطلبة ،وعـلــى فهم مغلوط
لقيادة الجامعةُ .
كنت أقــول لزميل في موقع
إداري في الجامعة هنا أن سلطات القيادة في
الجامعة صغيرة جـدًا ،باملقارنة مع السلطة
ً
ّ
السياسية ،لكن البعض يصغر بها بــدال أن
ّ
ّ
يكبر بها .من لديه رغبة في التسلط يتسلط،
ّ
ولو بسلطات محدودة في قيادة دكان.
ّ
واسـ ـتـ ـع ــان ــت ال ـج ــام ـع ــة بـ ــ«األرسـ ـتـ ـق ــراط ــي ــة
ّ
ال ـط ــاب ـ ّـي ــة» (ك ـم ــا االرس ـت ـق ــراط ـ ّـي ــة الـعـ ّـمــالـ ّـيــة
ّ
الصناعيني لتأديب
التي تستعني بها طبقة
وض ـبــط ال ـعـ ّـمــال وال ـح ـ ّـد م ــن تـنــامــي وعـيـهــم
ال ـط ـب ـقــي) ك ــي ي ــداف ـع ــوا ع ــن ال ـجــام ـعــة .لـهــذه
ّ
ال ــدرج ــة وصـ ــل غ ـي ــاب ال ــوع ــي ال ـط ــاب ــي في
ّ
ّ
جامعة كانت رائ ــدة فــي الـحــركــات الطالبية.
ل ـكــن ه ـن ــاك م ــا ل ــم ي ـكــن ُم ـع ـل ـنــا ف ــي الـحـلـقــة.
ّ
(ومتعددة) في
وصلني من مصادر موثوقة
الجامعة أن إدارة الجامعة زرعت موالني لها
ّ
الطالب وكانت بعض األسئلة ّ
معدة سلفًا
بني
كي تستجلب ما كــان فضلو يريد أن يقوله.
ّ
الديموقراطية التي أسبغها
وخالفًا للصفة
مارسيل (قسرًا) على الجامعة بسبب وجود
ّ
طـ ـ ــاب م ـع ــارض ــن (كـ ـ ــأن ذلـ ــك كـ ــان بـعـلـمـهــا
ّ
ّ
ّ
وموافقتها) فإن الطلب املحتجني تعرضوا
ملضايقات وتـهــديــدات بعد الحلقة مباشرة.
فقد انتظر عميد الطلبة في الجامعة الطلبة
امل ـح ـتـ ّـجــن (ل ــم ي ـت ـجــاوز ع ــدده ــم الـثـمــانـيــة)
بـعــد انـتـهــاء الـحـلـقــة وســأل ـهــم :مل ــاذا فعلتهم
مــا فعلتم؟ أنـتــم مــن «الـسـنــديــانــة الـحـمــراء»،
ّ
أليس كذلك؟ أمــا فضلو فقد استدعى طلبًا
من طاقم العاملني في «أوتلوك» (ربما لعلمه
ّ
املحتجني) وأعلمهم ُمـهـ ّـددًا بأن
بقربهم مــن
ّ
النادي الذي رتب االحتجاج سيواجه مشاكل
اللذين ّ
ْ
ْ
ّ
تحدثا في
الطالبي
جمة ،خصوصًا
ّ
الحلقة .وقــال إنــه يفتش عن وسائل معاقبة
لهما بما فيها «التعليق» ،وأنه قد يكتب على
ّ
سـجــل تـخـ ّـرجـهــم أنـهـمــا شــاركــا فــي الـتــرويــج
ألكــاذيــب عــن الـجــامـعــة لتغيير ال ــرأي الـعــام.
يكتف فضلو بذلك ،بل دعا إلى اجتماع
ولم
ِ
ع ــام ط ــارئ بـعــد نـحــو أسـبــوعــن مــن الحلقة
وق ـ ــال ف ــي رس ــال ــة ال ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة (مـ ــن رســائ ـلــه
الـحـكــواتـ ّـيــة ال ـتــي يــرسـلـهــا للطلبة والهيئة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـ ّـيــة) إن واج ـ ــب امل ـح ـت ـ ّـج ــن ت ـقــديــم

تمعن إدارة الجامعة
في احتقار حقوق
الطلبة واألساتذة

«معلومات صحيحة» وأنهم لم يفعلوا ذلك.
ّ
ّ
والتعامل الـفــظ مــع الـطــاب ليس جــديـدًا في
ّ
ظل هذه اإلدارة .فعميد الطلبة ّقرع التنظيم
النسائي (املعتدل) في الجامعة ألنه اعترض
ع ـل ــى ص ـف ـح ــات «ف ــاي ـس ـب ــوك» ع ـل ــى إه ــان ــات
وت ـحـ ّـرشــات مــن طلبة مــن الـجــامـعــة ،وأرس ــل
ّ
الـعـمـيــد ل ـ ّهــن رس ــال ــة (ح ـص ـلـ ُـت ع ـلــى نسخة
منها) يحضهم فيها على الصمت لحرصه
على سمعة الجامعة ،كما أنه ّ
شبه االعتراض
بــالـتـصـ ّـرف الـقــروسـطــي وبـسـلــوك «طــالـبــان»
ّ
ّ
(اإله ـ ــان ـ ــة لـ ـه ــن ه ـن ــا مـ ـ ــزدوجـ ـ ــة) ،وذكـ ــرهـ ــن
ّ
بــأنـهــن كـطــالـبــات الـجــامـعــة األمـيــركــيــة يجب
أن يـكـ ّـن أكـثــر «حـضـ ّ
ـاريــة» («سوفستيكيتد»
ّ
باإلنكليزية).
أي إن إدارة الجامعة تمعن في احتقار حقوق
الطلبة واألس ــات ــذة .ولــن يـغـ ّـرنــا أن الجامعة
تعد بإعادة نظام تثبيت األساتذة الذي ألغته

ّ
الترويجية عن الجامعة بالمديح الذاتي واالدعاء الفارغ (مروان طحطح)
زخرت الحلقة

في سنوات الحرب (لكن فضلو ينسب فضل
اإلعــادة لنفسه مع أن القرار اتخذ في اإلدارة
املاضية ،واملماطلة في تنفيذ القرار ستحكم
مسار الجامعة على األرجــح) .لكن فضلو لن
ّ
استقاللية لألساتذة مع نظام التثبيت
يحقق
ألن ــه يــريــد أن يـسـتــولــي عـلــى مـعـظــم أعـضــاء
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي س ـت ــواف ـ ُـق ع ـلــى أمـ ــر الـتـثـبـيــت
(ح ـســب االق ـت ــراح ــات امل ـنــاق ـشــة ،أراد فضلو
أن ّ
يعي مــا يـقــارب ال ــ ١٤عضوًا مــن أصــل ١٦
ً
عضوًا ،بدال من إتاحة املجال النتخاب نصف
األع ـضــاء كما ّ هــو معمول بــه خ ــارج لبنان).
وأسـلــوب تــدخــل وسـطــوة فضلو بــدأ قبل أن
ّ
ّ
رسميًا في احتفال فولكلوري مبتذل
يتولى
رئاسة الجامعة.
ف ـق ــد ش ـغ ـل ـتــه م ـب ـك ـ ّرًا ق ـص ــة ال ــزم ـي ــل سـتـيـفــن
س ــاي ـط ــة .ه ــو ت ــدخ ــل م ــع اإلدارة ال ـســاب ـقــة
م ــن أجـ ــل ف ـصــل سـتـيـفــن (أو عـ ــدم الـتـجــديــد
ل ــه) وه ــو ك ــان صــريـحــا فــي أن ــه ال يــريــده في
الجامعة (وحسب مصدر في الجامعة وصفه
ّ
يتفوه
بـ«معادي السامية» مع أن ستيفن لم
بكلمة يومًا ضد اليهود :كان ساليطة ّ يحاول
ف ــي ت ـغ ــري ــدات ــه — وإن ل ــم ي ـك ــن م ــوف ـق ــا فــي
ّ
العدو نفسه بإهانة
الصياغة تمامًا — اتهام
كيهود).
اليهود
إهانة
اليهود ولم يقصد أبدًا
ّ
وما أن وصل فضلو إلى السلطة ،حتى تدخل
ف ــي ع ـمــل ل ـج ـنــة ال ـب ـحــث ع ــن م ــدي ــر ل ــ«مــركــز
الـ ــدراسـ ــات واألبـ ـح ــاث األم ـي ــرك ـ ّـي ــة» بــذريـعــة
ح ــدوث «س ــوء فــي ال ـس ـلــوك» و«ت ـض ــارب في
املـ ـص ــال ــح» .ولـ ــم ي ـن ـ َـس خ ـ ــوري ك ـع ــادت ــه فــي
ّ
بمروجي األكاذيب
تعيير منتقديه وصفهم
الخبيثني ،بحسب ما ورد في تقرير «إنسايد
ـرو للعلن
هاير
إيديوكشن» .لكن فضلو لم يـ ِ
ّ
ّ
السياسية لقراره بإلغاء قرار لجنة
الخلفية
ّ
جــامـعـ ّـيــة مـسـتـقــلــة بـتـعـيــن ســاي ـ ّطــة .بعيدًا
عن اإلعــام ،كــان فضلو يزهو بتلقيه مكاملة
ّ
هاتفية من السناتور األميركي ريتشرد دربن
(من إلينوي ،ومن عتاة صهاينة الكونغرس
ّ
— وكــلـهــم عـتــاة الصهاينة فــي الكونغرس،
من برني سندرز إلــى جــون ماكني) يعترض
فيها عـلــى تعيني ســايـطــة .إن قـبــول رئيس
ل ـل ـج ــام ـع ــة ،ي ـخ ـت ـبــئ دائ ـ ـمـ ــا خ ـل ــف الـ ــذرا ّئـ ــع
ّ
ّ
األكاديمية والكفاءةّ ،بتلقي
اإلدارية والحجج
ّ
ّ
مكاملة سياسية من دولة أجنبية للتدخل في
ّ
ضحية
ق ــرار تعيني أكــاديـمــي ،مـعــروف بــأنــه
لحمالت اللوبي اإلسرائيلي ،سابقة ّ
مرت من
دون اعتراض من تالميذ وأساتذة الجامعة
ّ
األميركية الواقعني (والواقعات) تحت سلطة
ّ
متكبرة .والرئيس الجديد أعلن قــراره
إدارة
ّ
األكاديمية الجديد
عن تعيني وكيل الشؤون
في الجامعة من دون بحث مهني من هيئات
الجامعة .اتخذ قراره من عنده من دون لجنة
اختيار.

وصمت فضلو في حديثه مع مارسيل (ولم
ّ
األميركية
يسأله األخير) عن رضوخ الجامعة
لتصنيفات اإلره ـ ــاب األم ـيــركـ ّـيــة عــن «حــزب
ّ
الله» وتدخلها في عمل الجامعة .إن التمويل
ّ
األميركية (أو ألي جامعة)
الخارجي للجامعة
ّ
يجب أن يكون من دون شرائط سياسية .لكن
ّ
األميركية للجامعة تخضع
أمــوال املعونات
للقانون األميركي وليس للقانون اللبناني
ّ
ولقد
الذي يجب أن يسود في ّجامعة محليةّ .
حاولت الحكومة األميركية من ّقبل أن تصنف
كــل أهــالــي التالميذ الــذيــن يتلقون معونات
ّ
األميركية» حتى تستثني
من «وكالة التنمية
م ـن ـهــم ه ـ ــؤالء املـ ــوالـ ــن ل ـح ــزب الـ ـل ــه .وقـبـلــت
الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة مــن دون اع ـتــراض قــرار
ّ
أميركية في نيويورك ضد الجامعة
محكمة
ملخالفتها ال ـقــوانــن األم ـيـّـركـ ّـيــة ضــد «حــزب
الله» .والتالميذ الذين يتلقون معونات ّ
مالية
من الوكالة املـ ّـذكــورة ُيستدعون الجتماعات
ّ
دوري ــة مــع ممثلني عــن الــوكــالــة ويخضعون
الس ـت ـف ـســارات ع ــن تعليقاتهم عـلــى وُسـ ّـائــل
التواصل االجتماعي ُ(يفرض على كل املتلقني
ّ
األميركية فــي الجامعة إضافة
للمساعدات
«الوكالة» كأصدقاء على «فايسبوك»،
صفحة
ّ
م ــا ي ـت ـيــح مل ـمــث ـلــي ال ــوك ــال ــة ال ـت ـلـ ّـصــص على
ّ
حـ ـس ــاب ــات ال ـ ـطـ ــاب ل ــرص ــد درج ـ ــة مـخــالـفــة
ّ
الـسـيــاســات أو الـقــوانــن األمـيــركــيــة) .هـنــا ،ال
ي ـع ـتــرض فـضـلــو وال ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن املـعــايـيــر
ُ
األك ــادي ـم ـ ّـي ــة .وتـ ـض ــاف ه ــذه الـفـضـيـحــة إلــى
ّ
التجسس االلكتروني في الجامعة،
فضيحة
وال ـت ــي لـفـلـفـتـهــا اإلدارة ك ـعــادت ـهــا( .وت ـ ــزداد
ّ
الخارجية ألن
حاجة التالميذ إلى املعونات
الـجــامـعــة ال ت ـقـ ّـدم إال عـشــر مـنــح كــامـلــة بناء
على الكفاءة).
إن الحلقة الـتــرويـجـ ّـيــة عــن الـجــامـعــة زخــرت
باملديح الذاتي واالدعــاء الفارغ .ما معنى أن
ً
ّ
يتحدث عميد ّ
كلية الطب ،محمد صايغ ،مثال
عــن تـحــويــل الـجــامـعــة إل ــى «ه ــارف ــرد الـشــرق
األوس ــط»؟ وملــاذا يكون هــذا هــدف الجامعة؟
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـتـ ــوافـ ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوص ـ ــف م ـ ــع رص ــد
ّ
ميزانية
الجامعة لـ ٢,٤ميلون دوالر فقط من
ُ
(سألت صديقًا في الهيئة
الجامعة لألبحاث.
التعليمية في ّ
ّ
كلية الطب في جامعة «هارفرد»
عــن نـفـقــات مـخـتـبــره لــأبـحــاث فــي الجامعة
ف ـكــان ال ـج ــواب أن ــه يـبـلــغ  ٨٠٠٠٠٠دوالر في
السنة الواحدة) .إن نفقات أبحاث الجامعات
الـبـحـثـ ّـيــة هـنــا ت ـفــوق املـيـلـيــار دوالر ،وحتى
ّ
ّ
بحثية) مثل جامعة
تعليمية (غير
جامعة
واليــة كاليفورنيا في سان برناردينو تنفق
نحو  ١٥مليون دوالر في السنة على األبحاث
ّ
األميركية في
(إن نفقات البحث في الجامعة
ب ـيــروت ت ـت ــراوح بــن الـعـشــرة واالث ـن ــي عشر
مليون دوالر لو احتسبنا التمويل الخارجي

