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رسائل إلى المحرر
توضيح
ورد في «األخبار» ()٢٠١٤\٤\٨
م � �ق� ��ال ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «إدارة
ال� �ج ��ام� �ع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ت �ه��دد
ن � ��ائ� � �ب � ��ة رئ � � �ي� � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
ال� �ط�ل�اب� �ي ��ة» ،ورد ف� �ي ��ه أن �ن��ي
أقدمت على التهديد ،وهو كا
ً
أن �ف �ي��ه ج�م�ل��ة وت �ف �ص �ي�لا .كما
تضمن امل�ق��ال ع��ددًا كبيرًا من
املغالطات كاآلتي:
1ـ � �ـ � �ـ � �ـ إن � � �ن� � ��ي ،ال � ��دك� � �ت � ��ور ب �ل�ال
القعفراني ،أستاذ مشارك في
دائ ��رة ال�ك�ي�م�ي��اء ف��ي الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ،وم �ج �م��ل م�ه��ام��ي
ه��ي التعليم والبحث العلمي
وخ��دم��ة ال�ج��ام�ع��ة وامل�ج�ت�م��ع،
وال أضطلع ب��أي مهام اداري��ة
ف��ي ج��ام�ع�ت��ي ،وان �ن��ي ،ك�م��رب
واس �ت��اذ ج��ام�ع��ي ،ال أؤي��د وال
أمارس التهديد وال الوعيد.
2ـ �ـ �ـ �ـ إن �ن��ي ع �ض��و م�ن�ت�خ��ب من
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري �س �ي��ة ف��ي كلية
اآلداب وال �ع �ل ��وم ف ��ي مجلس
األس � � � � ��ات � � � � ��ذة وال� � � � �ط � �ل� ��اب ف ��ي
الجامعة ( )USFCالذي يتألف
م � ��ن  18ط ��ال� �ب ��ًا و 7اس� ��ات� ��ذة
م��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ك �ل �ي��ات .ووف�ق��ًا
لقوانني هذا املجلس ،لي الحق
ب� ��إب� ��داء ال � � ��رأي ب �ك��ل ال� �ش ��ؤون
امل� �ن ��اط ��ة ف ��ي إط� � ��ار ع �م �ل��ه م��ع
املعنيني.
3ـ� �ـ� �ـ� �ـ ال� ��رس� ��ال� ��ة ا ُمل� � ��ذك� � ��ورة ف��ي
امل� � �ق � ��ال وال� � �ت � ��ي أرس � � �ل � ��ت ال ��ى
م �ج �ل��س أم � �ن� ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،ال
تمثل املجلس ال��ذي أعمل فيه
ُواالساتذة االعضاء فيه ،وهي
أرس� �ل ��ت م ��ن دون ع �ل��م ه ��ؤالء
االساتذة.
4ـ �ـ �ـ �ـ ان إع� �ط ��اء أي ط ��ال ��ب ف��ي
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ان � � � � ��ذارًا (Dean’s
 )Warningه��و م��ن صالحيات
ع�م�ي��د ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ول�ي��س
لي اي تأثير في ذلك.
البروفسور بالل القعفراني
عضو منتخب في مجلس
األساتذة والطالب
الجامعة األميركية في بيروت

♦♦♦

بدير والقضاء
ب �ع��دم��ا ت �ص��اع��دت ف��ي اآلون ��ة
األخ� � � �ي � � ��رة وت � � �ي� � ��رة ال � � �ت� � ��داول
ف � ��ي ب� �ع ��ض وس � ��ائ � ��ل اإلع �ل ��ام
املقروءة واملسموعة واملرئية،
بموضوع الدعوى املقامة في
وج �ه��ي م��ن ق�ب��ل م�ع��ال��ي وليد
ب ��ك ج �ن �ب�ل�اط ،ال� ��ذي ت��رب�ط�ن��ي
ب � ��ه ع �ل��اق � ��ات ج� � �ي � ��دة ،ب �ح �ي��ث
أخ � ��ذت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام ت�ل��ك،
تتسابق في اختالق الروايات
وبثها ،وآخرها مراجعة دولة
ّ
الرئيس نبيه ب��ري ،ال��ذي نكن
لشخصه ك��ل ت�ق��دي��ر وم�ح�ب��ة،
ب �ش��أن ال�ت��وس��ط ف��ي م��وض��وع
الدعوى املشار إليها .وأنا أربأ
بنفسي ّ
زج اسم دولة الرئيس
نبيه بري املنهمك بمسؤولية
رع� ��اي� ��ة ك� ��ل ال �ل �ب �ن ��ان �ي�ي�ن ،ف��ي
م ��واض� �ي ��ع م ��ال �ي ��ة ك � �ه� ��ذه .م��ع
اإلش� ��ارة إل��ى أن��ه س�ب��ق ل��ي أن
أوض �ح��ت أن �ن��ي أت ��رك أم ��ر بت
هذا النزاع للقضاء.
حسني إبراهيم بدير

سمير جعجع :أنا حريري المسيحــ
أقفل رئيس حزب
القوات سمير جعجع بازار
 14آذار الرئاسي على ترشحه
من دون حضوره السوق أو
اضطراره الى البيع والشراء.
خاض معركته على جبهات
حلفائه ،فضرب صورة رئيس
ّ
الجميل
حزب الكتائب أمني
ّ
وصفى حساباته مع تيار
املستقبل ،ثم خرج يقول :أنا
قائد مسيحيي  14آذار
رلى إبراهيم
ّ
ل��ن ي��رش��ح رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ت�م��ام س�لام
ن�ف�س��ه إل ��ى رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء في
حال كان الرئيس سعد الحريري ينوي
ال �ت��رش��ح .أم ��ا إذا أق� ��دم ع �ل��ى ّذل� ��ك ،فلن
يأخذ أحد من قوى  14آذار ترشحه في
االعتبار .أما الحريري فهو لن يستأذن
س�لام ،بالتأكيد ،إذا ما ق� ّ�رر ال�ع��ودة الى
ال � �س ��راي« .م ��ا ي �ص��ح ه �ن��اك ي �ص� ّ�ح هنا
أيضًا» ،تقول مصادر القوات اللبنانية .ال
يمكن «تمام سالم مسيحيي  14آذار» ،أي
ّ
الجميل ،الترشح لرئاسة
الرئيس أمني
الجمهورية إذا ك��ان «ح��ري��ري امل��وارن��ة»،
أي س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع ،م��رش �ح��ًا ل�ل��رئ��اس��ة.
ي��وض��ح امل �ص��در ال �ق��وات� ّ�ي أك �ث��ر« :ح��دود
نفوذ س�لام ف��ي حسابات املستقبل هي
املصيطبة أو دائرة بيروت الثالثة ،فيما
ح� ��دود ال �ك �ت��ائ��ب ف ��ي ح �س��اب��ات ال �ق��وات
ه��ي ب�ك�ف�ي��ا أو امل�ت�ن ال �ش �م��ال��ي» .ض�ي��اع
ً
امل�س�ت�ق�ب��ل ب�ي�ن ت��رش�ي� َ�ح��ي ح ��رب (م �ث�لا)
وجعجع أشبه ،من وجهة نظر القوات،
َ
ترشيحي ع�م��ار ال�ح��وري
بضياعه ب�ين
وسعد الحريري.
ال يكتفي جعجع بما سبق إلقناع نفسه

بأنه سيكون مرشح ق��وى  14آذار .فهو
ال��وح�ي��د ب�ين امل��رش�ح�ين املحتملني لهذا
«الفريق املؤسساتي» القادر على تقديم
ّ
ينكب اآلن على تطريزه.
برنامج رئاسي،
فال يزوره وفد إال يستعيد أمامه ،بلهفة،
ذك ��ري ��ات «امل �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق �ي��ة» أو ّ
«درة
ال� �ش ��رق» ك �م��ا ي�ح�ل��و ل�ل�ق��وات�ي�ين وص��ف
أرب�ع��ة أقضية لبنانية ب�ين عامي 1986
و .1988يومها كان «التغيير واإلصالح
ح� �ق� �ي� �ق� �ي�ي�ن :م � �ش � ��اري � ��ع س� �ك� �ن� �ي ��ة ،ن �ق��ل
م �ش �ت��رك ،ط�ب��اب��ة م�ج��ان�ي��ة ،ف ��رص ع�م��ل،
ت�ن�ش�ي��ط س �ي��اح��ة ( )...وت �ط��وي��ر ق ��درات
ال �ق��وات ع�س�ك��ري��ًا ل�ت�غ��دو أش �ب��ه بجيش
ن�ظ��ام��ي ح�ق�ي�ق��ي»« .ب��رام�ج�ه��م سيرتهم
في الحكم» ،يقول قيادي قواتي متني،
م �ض�ي �ف��ًا« :وب��رن��ام �ج �ن��ا إن �ج��ازات �ن��ا في
ال �س �ل �ط��ة :ال ي ��ري ��د امل ��واط � �ن ��ون رئ �ي �س��ًا
ّ
(الجميل) ،وال
مترددًا وصاحب ال ق��رار
صاحب ق��رارت هوجاء (ميشال ع��ون)».
يقود إعجاب جعجع بتجربته السابقة
ال� ��ى ق��ول��ه أم � ��ام وف� ��د ن �ق��اب��ة امل �ح��رري��ن:
«سأنتقل بالبالد الى مرحلة جديدة من
خ�ل�ال نقلة ن��وع�ي��ة ف��ي ال�ح�ك��م يسودها
األمان واالستقرار والبحبوحة».
ُح� �س ��م األم � � ��ر ،أق� �ف ��ل امل� �ع ��راب� �ي ��ون ب � ��ازار
 14آذار ال��رئ��اس��ي ع �ل��ى م��رش �ح �ه��م من
دون حضور ال�س��وق أو البيع وال�ش��راء.
خ� �ص ��وم ��ه ،ق �ب ��ل أن� � �ص � ��اره ،داخ � � ��ل ه ��ذا
ال �ف ��ري ��ق ي �ع �ت��رف��ون ب ��أن ��ه ف � � َ�رض ن�ف�س��ه
وق �ط��ع ال�ط��ري��ق ع�ل��ى ح�ل�ف��ائ��ه .استبقت
القوات انعقاد املكتب السياسي للكتائب
الذي كان مقررًا االثنني املاضي لترشيح
ال �ج �م � ّ�ي ��ل .ان� �ع� �ق ��اد ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل �ل �ق��وات أل �غ ��ى ن �ش ��اط ب �ك �ف �ي��ا .ل ��م ي�ق��ف
ج�ع�ج��ع ع�ن��د ه ��ذا ال �ح��د .ف�ف��ي ال�ك�ت��ائ��ب،
ي��رب��ط أح ��د امل �س��ؤول�ي�ن م �س��اع��ي بعض
ً
ّ
الجميل مثال،
الحزبيني ،كالنائب نديم
لضرب ص��ورة رئيس الحزب وإضعافه
أم ��ام ال� ��رأي ال �ع��ام ب�خ�ي��وط ت��وص��ل إل��ى
م � �ع ��راب .وال ��رئ� �ي ��س ال �ج �م� ّ�ي��ل أك �ث ��ر م��ن
ي�ع��رف أساليب جعجع ووس��ائ�ل��ه« ،من
داخ � ��ل ال �ع��ائ �ل��ة وخ ��ارج� �ه ��ا» ،ل�ل�ح��رت�ق��ة
ع �ل �ي ��ه .ي ��دع ��م ال �ك �ت��ائ �ب �ي��ون رواي ��ات� �ه ��م

ضياع املتقبل بني جعجع وحرب يشبه في رأي القواتيني الضياع بني الحريري وحوري (هيثم املوسوي)
بمقولة قواتية شائعة ه��ذه األي��ام« :من
يصعب عليه اإلمساك بحزبه يستحيل
عليه اإلمساك بالبلد» .وجعجع يمسك
ب �خ��اص��رة رئ �ي ��س ال �ك �ت��ائ��ب ال�ض�ع�ي�ف��ة
ل �ش �غ �ل��ه ب �ب �ي �ت��ه ال ��داخ� �ل � ّ�ي ع ��ن م�ع��رك�ت��ه
الرئاسية املفترضة.
أم��ا األه��م فهو استغالل ال�ق��وات معركة
ال ��رئ ��اس ��ة ل �ت �ص �ف �ي��ة ح� �س ��اب ��ات س��اب �ق��ة
م� ��ع ت � �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب ��ل .ف� �م ��ا ح� �ص ��ل ف��ي

قانون االنتخابات النيابية ،حني التف
ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ع �ل��ى ال � �ق� ��وات م �س� ّ�وق��ًا
لتمثيل بعض النواب لجمهور  14آذار
املسيحي ،تكرر عشية تشكيل الحكومة
ح �ي�ن اف � �ت� ��رض ال � �ح ��ري ��ري أن م �ش��ارك��ة
ال�ك�ت��ائ��ب وال�ن��ائ��ب ب�ط��رس ح��رب تغنيه
مسيحيًا عن مشاركة القوات .وفي ذاكرة
ال �ح��زب ع ��دة رس��ائ��ل م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ت��ؤك��د
ل�ج�ع�ج��ع س�ه��ول��ة اس�ت�ع��اض��ة املستقبل
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لكن التهديد لــم
حزب اهلل كسر المعادلةّ ...
يحيى دبوق
ال� � �ـ«ج � ��زء م� ��ن ال � � � � ّ
�رد» ع �ل ��ى االع � �ت� ��داء
اإلس � ��رائ� � �ي� � �ل � ��ي ب � ��ال � �ق � ��رب م� � ��ن ج �ن �ت��ا
ال�ب�ق��اع�ي��ة ،ف��ي ش �ب��اط امل��اض��ي ،ب��زرع
ع � �ب� ��وة ن ��اس� �ف ��ة اس� �ت� �ه ��دف ��ت دور ّي � � ��ة
إسرائيلية في م��زارع شبعا ،وتبنيه
م��ن األم �ي�ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د
ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه ،ص� ّ�وب��ا ،ح�ت��ى اآلن،
معادلة أرادتها إسرائيل حيال لبنان
وح � ��زب ال �ل��ه ك� ��ان م ��ن ش��أن �ه��ا إن �ت��اج
قواعد اشتباك ال تحمد عقباها.
م � ��ع ذل � � ��ك ،ال ي �ع �ن ��ي ص� � � ّ�د امل� �ح ��اول ��ة
االس��رائ�ي�ل�ي��ة أن ال�ت�ه��دي��د زال تمامًا.
ف � �ف� ��ي م � �ق� ��اب� ��ل ن� � �ج � ��اح ح � � � ��زب ال � �ل� ��ه،
ت� ��وج� ��د رغ � �ب� ��ة إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ش ��دي ��دة
إلع� ��ادة ت�ص��وي��ب ال �ت �ص��وي��ب ،لتعود
امل �ع��ادل��ة ف ��ي م�ص�ل�ح��ة إس��رائ �ي��ل من
ج��دي��د .صحيح أن أدوات التصويب
االس��رائ �ي �ل �ي��ة م � �ح� ��دودة ،وم �ح �ف��وف��ة
باملخاطرة ،إال أن التهديد االسرائيلي
لم ينتف.
في هذا اإلطار ،يمكن التأكيد أن حزب
الله ربح جولة في الكباش املتواصل
بينه وب�ين إس��رائ�ي��ل منذ ع��ام ،2006
أي ف��ي م��رح �ل��ة ال�ل�اح ��رب ال�ع�س�ك��ري��ة
امل �ب��اش��رة ب�ي�ن�ه�م��ا .رب ��ح ج��ول��ة تحت
مستوى الحرب واملواجهة العسكرية
الواسعة ،لكنها أساسية جدًا ،وترتبط

إسرائيل :الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء
بعد أيام من إعالن األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن
املقاومة نفذت عملية مزارع شبعا في آذار املاضي ،تحركت إسرائيل
لدى مجلس األمن شاكية ،وطلبت من األمني العام لألمم املتحدة بان
كي م��ون اتخاذ «خطوات هجومية» ضد ح��زب الله .وأعلن السفير
اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة ،رون بروسور ،أن الجيش اإلسرائيلي
«لن يسمح بتبلور واقع يتحول فيه اإلسرائيليون الى ضحايا هجمات
متكررة ،تمثل خرقًا للسيادة اإلسرائيلية» .وورد في الشكوى أن
«إعالن نصر الله مسؤولية حزب الله عن هذا العمل اإلرهابي ،دليل
إثبات جديد على أن هذا الحزب يواصل العمل في املنطقة الواقعة الى
الجنوب من نهر الليطاني ،في خرق فاضح وخطير للقرار .»1701
وورد في الشكوى أن «وكيل إيران في منطقتنا يتجاوز كل الخطوط
الحمراء التي حددها املجتمع الدولي» .وقال بروسور إن «إسرائيل
ترى أن الجهة املسؤولة عن الحادثة هي الحكومة اللبنانية ،وتطالبها
بالعمل كما ينص ال �ق��رار  ،1701ووف�ق��ًا اللتزاماتها أم��ام املجتمع
ال��دول��ي ،وعليها أن تعمل على ن��زع س�لاح ح��زب الله واق�ت�لاع وجود
الذراع الطويلة إليران وسوريا من حدودها الدولية».

ب�ص��وغ ق��واع��د االش�ت�ب��اك ال�ت��ي ترعى
فترة الالحرب .وهذه الفترة يقدر لها
ً
أن تمتد طويال ،ما دام الجانبان غير
معنيني ،وبقوة ،بحرب واسعة.

ق � ��د ت � �ك� ��ون ال� � �ك � ��رة اآلن ف � ��ي امل �ل �ع��ب
االس��رائ�ي�ل��ي ،م��ع التركيز على معنى
ع� �ب ��ارة «ج � ��زء م ��ن ال� � ��رد» ال �ت ��ي ش��دد
ع �ل �ي �ه��ا ال �س �ي��د ن �ص��رال �ل��ه .وف� ��ي ه��ذا

اإلط��ار ،يبرز صمت إسرائيلي الفت،
وه��و االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة املتبعة م��ا بعد
الضربة التي وجهها ح��زب الله إلى
إسرائيل.
ال� �ت� �ه ��دي ��دات ال �ك�ل�ام �ي ��ة ال� �ت ��ي اع �ت ��اد
امل �س��ؤول��ون االس��رائ�ي�ل�ي��ون ت��ردي��ده��ا
ض��د ح ��زب ال �ل��ه ال ن �ف��ع ل �ه��ا ف��ي ه��ذه
امل ��رح� �ل ��ة ،ح �ت��ى ل ��و ل �ج ��أت اس��رائ �ي��ل
ال �ي �ه��ا ،وه ��و امل �ت��وق��ع ،إذ ت �ح �ت��اج تل
أبيب الى فعل عملي إلعادة تصويب
األم ��ور كما ت��ري��ده��ا .لكن لفعل كهذا
عواقب وتداعيات تمنع اللجوء اليه .
إسرائيل ،إذًا ،في ح��ال من التجاذب،
ب �ي��ن داف� � � ��ع ك� �ب� �ي ��ر ل �ت �غ �ي �ي��ر م �ع ��ادل ��ة
ح ��زب ال �ل��ه ال �ج��دي��دة ،أي م�ن�ع�ه��ا من
االس �ت �ه��داف ف��ي ال �س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ت � �ح � ��دي � �دًا ،وب� �ي ��ن ال� �ت� �س� �ل� �ي ��م ب ��االم ��ر
الواقع ال��ذي ال يخدم مصالحها .كال
ال�خ�ي��اري��ن س� ّ�ي��ئ وت��داع �ي��ات��ه خ�ط��رة.
هذا التجاذب ،بني الدوافع والكوابح،
أنتج ت��رددًا أك��ره إسرائيل على اتباع
استراتيجية الصمت .الصمت ال��ذي
أع�ق��ب ردود ح��زب ال�ل��ه العملية على
الحدود ،وأعقب أيضًا ،وبصورة أشد،
ّ
رد الفعل بعد مقابلة السيد نصرالله
في «السفير».
املقاربة السابقة مع حزب الله لم تعد
ت�ن�ف��ع .ال�ت�ه��دي��د ال�ك�لام��ي ،م��ن م��واق��ف
اس �ت �ع ��راض ق� ��وة ون �ش��ر ت �ق��اري��ر عن

