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تحقيق

حوار معراب ـ الرابية في الجامعات

ّ
«حبوا بعضكم»!

انعكس حوار الرابية ومعراب
هدوءًا وتخفيفًا لالحتقان
بين طالب التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية .شعار المرحلة
في الجامعات اليوم :أحبوا
بعضكم ...ولكن إلى متى؟
رلى إبراهيم

من االنتخابات
الطالبية
(مروان
طحطح)

ّ
شكلت الـجــامـعــات ،منذ عــام  ،1990الـ
«بــاروم ـتــر» لـقـيــاس الـتــوتــر بــن حــزب
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
ي ـح ـتـ ّـد ال ـن ـقــاش ال ـس ـيــاســي فينعكس
تطايرًا للكمات وأحيانًا إسالة للدماء
في حرم الكليات .لكن منذ بدء الحوار
األخ ـي ــر ب ــن ال ــراب ـي ــة ومـ ـع ــراب ،سـ ّـجــل
ه ــذا ال ــ»ب ــاروم ـت ــر» تــراج ـعــا حـ ــادًا في
«االحـ ـتـ ـق ــان ال ـت ــاري ـخ ــي» ،ف ــي ان ـت ـظــار
«الـ ـخ ــواتـ ـي ــم ال ـس ـع ـي ــدة» (الـ ـت ــي ق ــد ال
ت ـت ـح ـقــق) ل ـت ـتــرجــم ات ـف ــاق ــا ج ـ ّـدي ــا فــي
النوادي الطالبية الحزبية.
ي ــؤك ــد مـ ـس ــؤول ال ـجــام ـعــات ف ــي قـطــاع

الشباب في التيار الوطني الحر جورج
بويري ،أن «التوتر بني الفريقني تضاءل
بـنـسـبــة عــال ـيــة ،والــدل ـيــل ع ــدم حـصــول
اح ـت ـك ــاك ــات ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام بـ ــن ال ـش ـبــاب
على غــرار األع ــوام املــاضـيــة ،باستثناء
إش ـ ـك ـ ــال ص ـغ ـي ــر ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـح ـق ــوق
ً
ج ــرت م ـحــاصــرتــه» .وي ـع ـقــب ق ــائ ــا إن
«الـحـســاسـيــات خفت تلقائيًا مــن دون
إيعاز قياديي الطرفني ،بل بسعي فردي
من الجهتني لتفادي استفزاز بعضهما
ال ـب ـعــض» .ول ـكــن ،مــن جـهــة أخـ ــرى« ،لــم
ي ـح ـص ــل حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة أي تـنـسـيــق
م ـش ـت ــرك حـ ــول ق ـض ـيــة مـعـيـنــة تخص
الجامعة والطالب ،وال اجتمعنا سويًا
أيضًا .أتى الوحي من تلقاء نفسه».
يـقــابــل الـجــو ال ــودي الـعــونــي «انـفـتــاح
قـ ــواتـ ــي ع ـل ــى ال ـت ـف ــاه ــم ح ـ ــول األم ـ ــور
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،واأله ـ ـ ــم م ــن ذلـ ــك ارت ـي ــاح
فــي التواصل وقـبــول لــآخــر» ،على ما
ي ـق ــول ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـصـلـحــة ال ـق ــوات
في الجامعة اللبنانية شربل غصوب.
ف ــال ـح ــوار ب ــن ح ــزب الـ ـق ــوات وال ـت ـيــار
«إي ـجــابــي ،وانـحـســار املـشـكــات يعود
إلــى وعــي الشباب الكبير ،مع اإلشــارة
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض االحـ ـتـ ـق ــان ال ـس ـيــاســي
مـ ـن ــذ م ـ ـ ــدة ول ـ ـيـ ــس خ ـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
القليلة املاضية» .ولكن الفارق اليوم،
أن «ت ـع ـي ـي ــر ال ــرفـ ـي ــق رف ـي ـق ــه ب ــإق ــام ــة

صــداقــات مــع «الـخـ ُصــم» تــاشــى كليًا،
ما أرسى جوًا من األلفة بني الجميع».
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،يشير غـصــوب إلــى
«غياب النقاش االنتخابي الجدي في
ال ـجــام ـعــات الـلـبـنــانـيــة ب ــن الـخـصــوم
والحلفاء وبني الفريق الواحد ،إذ أسهم
قرار إلغاء االنتخابات في كليات الفرع
الثاني بتعطيل الحياة الديمقراطية
ومنع الطالب من إيصال صوته».
وفـعـلـيــا ،ت ـمـ ّـدد الـهـيـئــات الطالبية في
الجامعة اللبنانية لنفسها منذ عام
 ،2008عـلــى خلفية ق ــرار إداري يمنع
إجراء االنتخابات السنوية ،رغم توافق
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ك ــاف ــة ع ـلــى قــانــون
ّ
انتخابي واحد .وربما شكل هذا األمر،
ً
بمعزل عن سلبيته ،عامال إضافيًا في
تخفيف حدة االحتقان داخل الكليات،
وخصوصًا في الجامعة اللبنانية.
وفـيـمــا ال تـ ــزال ال ـجــام ـعــات الـلـبـنــانـيــة

ّ
سجل التوتر بين
طالب الطرفين
تراجعًا حادًا
تـنـتـظــر م ــا س ـت ــؤول إل ـي ــه اج ـت ـمــاعــات
الــراب ـيــة ـ ـ ـ ـ م ـعــراب وإمـكــانـيــة انـعـكــاس
الـتــوافــق عليها ،قطفت جامعة سيدة
ال ـل ــوي ــزة ث ـم ــار ب ــداي ــة ال ـت ـق ــارب ب ــاك ـرًا.
فـبـعــد أن أدى الـتـحـقـيــق الـ ــذي أجــرتــه
اإلدارة حـ ـ ــول خـ ـ ــاف بـ ــن ال ـف ــري ـق ــن
مطلع العام الجاري إلى فصل طالبني
ق ـ ــواتـ ـ ـي ـ ــن ،عـ ـ ــاد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــران مل ـت ــاب ـع ــة
دروسهما بفضل الحوار .ويقول مارك
ص ـه ـيــونــي ،مـ ـن ــدوب ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر في الكلية ،إنه «في ضوء الحوار
ب ــن ال ــراب ـي ــة وم ـ ـعـ ــراب ،ق ــررن ــا ال ـق ـيــام
بـ ـمـ ـب ــادرة ش ـخ ـص ـيــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
ترطيب األج ــواء .فبعثنا برسالة إلى
اإلدارة طـلـبـنــا فـيـهــا إع ـ ــادة الـطــالـبــن
الـقــواتـيــن تـحــت ع ـنــوان عـفــا الـلــه عما
مضى» .ويؤكد صهيوني أن «التقارب
املفترض لن يحول دون استمرارنا في
الـتـنــافــس أكــادي ـم ـيــا إلي ـص ــال مـشــروع
فريقنا واملطالبة بحقوق طالبنا ،مع
ف ــارق بسيط سيظهر مــن خ ــال زوال

االحتقان واملحافظة على الديمقراطية
البناءة».
مـســؤول الـقــوات السابق فــي الجامعة
اللبنانية األميركية في بيروت طارق
ح ـ ـك ـ ـيـ ــم ،يـ ـنـ ـف ــي «ح ـ ـ ـصـ ـ ــول م ـش ـك ــات
ً
سـيــاسـيــة أصـ ــا ،فـلـكــل فــريــق مـبــادئــه
ويـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد ب ـ ـهـ ــا .وف ـ ـ ــي امل ـ ـط ـ ـلـ ــق ،ن ـحــن
والـ ـع ــونـ ـي ــون أصـ ــدقـ ــاء م ـن ــذ ال ـب ــداي ــة
ومـتـفـقــون عـلــى األم ــور الــرئـيـسـيــة .أمــا
الحديث عن نــدوات مشتركة ،فال يزال
مـبـكـرًا ج ـدًا ،ول ــو أنـنــا منفتحون على
ذلــك» .فيما يشير رئيس خلية القوات
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـيــروت
ال ـ ـيـ ــاس ب ـع ـق ـل ـي ـنــي إل ـ ــى أن «ال ـح ــرك ــة
الـطــالـبـيــة تـخــف فــي املــوســم الــدراســي
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،أي مـ ــا بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
ويتخللها تسلم الفريق الفائز الهيئة.
وح ـت ــى قـبـيــل م ــوس ــم االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال
يـظـهــر ت ــوت ــر فـعـلــي بـيـنـنــا وب ـي ـن ـهــم».
ف ــاالع ـت ـص ــام ــات ال ـت ــي ح ـص ـلــت ال ـعــام
امل ــاض ــي لـخـفــض األق ـس ــاط الـجــامـعـيــة
وال ـ ـتـ ــي شـ ــاركـ ــت ف ـي ـه ــا كـ ــل األحـ ـ ـ ــزاب،
«أسـ ـهـ ـم ــت ف ـ ــي تـ ـق ــري ــب ب ـع ـض ـن ــا مــن
بعض ،رغــم غياب النفوذ العوني في
هذه الكلية» .ويؤكد من جهة أخرى أنه
«ل ــم تحصل أي م ـبــادرة بــن الفريقني
حـتــى الـســاعــة ،فــي انـتـظــار أن تتبلور
ال ـصــورة النهائية لــاتـفــاق» .وهــو ما
يدحضه مندوب التيار الوطني الحر
فــي الجامعة اللبنانية األميركية في
بيروت وديع عون ،إذ يشير إلى «أننا
(أي ال ـت ـيــار) كـنــا ن ـب ــادر نـحــو ال ـقــوات
دائمًا في األمور التي تخص الجامعة
م ــن دون أن ي ـقــاب ـلــونــا بـ ــرد إي ـجــابــي
نظرًا إلى غياب الثقة» .أما اليوم «فمن
ناحية الصداقة ،األوضاع على أحسن
حـ ــال ،ول ـك ــن ف ــي ال ـس ـيــاســة ل ــم يتغير
ش ــيء فـكــل فــريــق يـنـتـظــر قـ ــرار مكتبه
ليبني على الـشــيء مقتضاه» .واألمــر
سيان بالنسبة إلى الجامعة األميركية
ف ــي ج ـب ـيــل ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن يـحـتــدم
فيها التنافس أكثر من بيروت ،ولكن
وبحسب مندوبة التيار الوطني الحر
ه ـن ــاك ج ـي ـهــان أبـ ــي خ ـل ـيــل «ال نـشــاط
حزبيًا فعليًا في الكلية حاليًا (أي في
وحتى
املوسم الذي يلي االنتخابات)،
ّ
ّ
فــي عــز التنافس لــم نشهد ضربة كف
ّ
جدية هذا العام أو العام املاضي .ومن
ً
ناحية أخرى ،لم ينعكس التفاهم عمال
مشتركًا بعد .الكل يترقب إقــرار ورقة
إعالن النيات وما إذا كانت ستنعكس
على مختلف القطاعات أو ال».

الكتائب :القوات
والتيار يسيران
على خطانا
رغم األجواء التي يشيعها
البعض عن انزعاج كتائبي من
التقارب العوني ـ ـ القواتي ،تبدو
القاعدة الطالبية في الحزب
مرتاحة لهذا الحوار .كلية
الحقوق في الجامعة اللبنانية
واحدة من الكليات التي يشتعل
فيها الخالف السياسي دائمأ.
يؤكد رئيس خلية الكتائب في
الحقوق رالف مراد ،أن «خالفات
شباب التيار والقوات باتت أخيرًا
أكثر ديمقراطية» .وبحسب مراد،
ال انعكاس سلبيًا ملا يجري على
الكتائب ،إذ «نحن الذين بدأنا
الحوار مع الطرف اآلخر قبل
الجميع ،وهلق هني عم يلحقونا»،
وكذلك «أثبتنا من خالل عملنا
في هيئة الجامعة أننا نساوي
بني الجميع ،وعليه تمكنا من
تخفيف احتقان املردة والتيار
تجاهنا» .أما «التيار والقوات
فجلسا إلى طاولة واحدة منذ
فترة قصيرة ،وهو أمر إيجابي
بنظرنا ،فمن خالل الحوار باتوا
مجبرين على كسر التطرف
ليصبحوا مثلنا» .بدورها ،تشير
أمينة سر دائرة املدارس في
الكتائب ورئيسة مكتب الشباب
والطالب بقسم الدكوانة ميشا
صيفي أن «الكتائب يستوعبون
الجميع» ،مشيرة إلى أن «أجواء
التقارب لم تترجم ّ
جديًا على
األرض بعد» .ومن كلية الحقوق
والدكوانة إلى إقليم الشفت في
عكار« ،لم نالحظ أي تقارب أو
حوار أو اجتماعات ثنائية بني
التيار والقوات حتى الساعة»،
يقول أمني ّ
سر اإلقليم .ويضيف:
«حتى لو افترضنا أن ذلك
سيحصل قريبًا ،فلن يؤثر على
الكتائب .نرحب بالحوار الهادف
إلى تهدئة التوترات السياسية».

منبر

في ذكرى حسين مروة :تعالوا نقاتل معًا
تـمــر ذك ــرى اغـتـيــال الــرفـيــق الــدك ـتــور حـســن م ــروة،
هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،وك ـ ــأن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـك ــن .يـ ـح ــاول بـعــض
الــرفــاق ،عـلــى مــواقــع الـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي ،أن يمأل
فــراغ الـحــزب الشيوعي اللبناني وصمته وشرذمته
وموته السريري .منهم من ينصف الشهيد ،ومنهم
مــن ي ـصــرخ مـطــالـبــا بــاملـحــاسـبــة ،ومـنـهــم مــن يـطــرح
أسئلة بديهية تكاد إجاباتها تكون «أشهر من نار
على عـلــم» .حسني م ــروة ،ملــن ال يعرفه أو يتجاهله،
هو عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناني
ســاب ـق ــا .ق ـي ــادي ش ـيــوعــي بـ ــارز ف ــي ل ـب ـنــان وال ـعــالــم
العربي ،له العديد من املؤلفات ،أبرزها وأكثرها شهرة
«الـنــزعــات املــاديــة فــي الفلسفة العربية اإلســامـيــة»،
ً
ـذي أثــار جــدال كبيرًا في حينه .وهــو ترأس
الكتاب الـ ّ
ّ
تحرير مجلة «الطريق» الثقافية من العام  1966حتى
شباط ( 1987تاريخ استشهاده).

يتساءل البعض« :ملاذا لم يحاسب قتلة حسني مروة
ومهدي عامل وغيرهما ممن اغتيلوا من الداخل؟».
ف ـي ـج ـيــب آخـ ـ ــر« :ألن م ــن ق ـت ـل ـهــم أراد ك ـس ــر هـيـبــة
الشيوعي اللبناني ون ــال مــا أراد» ...ولـكــن الـســؤال:
هل يكفي أن ّ
يحب الشيوعي جيفارا ومــار ّكــس عن
ُ
غير فهم او عـلــم؟ وإذا كــان الـحــزب قــد ش ــل بسبب
طمع البعض من الرفاق باملناصب واملال ،فهل نصبح
«عـلــى ديــن آبــائـنــا»؟ وهــل علينا تصفية حساباتنا
فايسبوكيًا؟ ألم تعد تسعنا قاعات الحزب ومراكزه
أو بيوت الرفاق؟
منذ مدة ،غضب زياد الرحباني من حزب الله ألسباب
ال يعرفها غير زياد نفسه والحزب .قال في مقابلة
عـلــى تـلـفــزيــون «ال ـج ــدي ــد» ،شـغـلــت الـ ــرأي ال ـع ــام« ،مــا
بدنا نرجع لهاألشيا .نحنا وقتا صرنا نقول قوى
ّ
ظالمية ،مني قتل الشيوعية بالـ  .»٨٥في اليوم التالي،

زار الرحباني مسؤول العالقات االعالمية في الحزب.
وهناك انتهت الصرخة التي اطلقها الرحباني ،ألنه
ـ ـ وغيره من الشيوعيني ـ ـ يعي أهمية وجــود حزب
الله في املنطقة ،وهنا نتحدث عن املؤمنني بالتحرير
والقضية الفلسطينية .نحن ،كشيوعيني مــن عامة
الـنــاس ،كنا قبل حــزب الله والكثير من األحــزاب في
الجنوب ،وقاتلنا واستشهدنا دفاعًا عن فكرة آمنا
بها .أمــا الـيــوم ،وبسبب التفكك الــذي أصــاب الحزب
الشيوعي ،علينا أن ّ
نقر بأن حزب الله لم يقل يومًا:
ال تقاتلوا معنا جنبًا الى جنب ،ال بل إنه ال يملك حق
أن يقول ال تقاتلوا .إذا أردتم القتال فها هي فلسطني،
وه ــا ه ــي ش ـب ـعــا ،م ــن دون حــاجــة ال ــى ن ـبــش أوج ــاع
املاضي بطريقة غوغائية .أنتم وحزب الله في خندق
واحد تحاربون عدوًا واحدًا .هل نترك مشاكل حزبنا
الداخلية ونتطلع ملن استشهد وتــرك لنا إرثــا فكريًا

ال نذكره إال في ذكرى استشهاده؟ ماذا تعلمتم من
م ــروة وغـيــره مــن الـشـهــداء؟ هــل وصــل بنا اإلفــاس
أن نحاسب من هو اليوم الحزب الوحيد الذي يقاتل
الكيان الصهيوني ،وأرض شبعا لم تجف من دماء
ال ـعــدو بـعــد ،ونـحــاسـبــه عـلــى تــاريــخ كـنــا شــركــاء في
بشاعته رغــم كــل انـتـصــاراتـنــا؟ نعم خسرنا رفاقًا
ومدارس في الحزب الشيوعي .ونحن اليوم في ّ
أمس
الـحــاجــة لـهــذه ال ـهــامــات .ولـكــن كــل األح ــزاب خسرت
ومنها حــزب الـلــه .تعالوا نقاتل ســويــا .تعالوا نعيد
أمجاد املاضي ويكون ّ
همنا ،كما كنا دومًا ،القضية
ولـيــس الـثــأر .تـعــالــوا واتــركــوا إدارة حزبكم اليائسة
خلفكم ،واتركوا ما خلفت الحروب من رواســب ألن
الحرب التي نواجهها اليوم اكبر واخطر من اي حرب
مرت على بالدنا.
توفيق المصري

