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ّ
ّ
ّ
نجاد لدى تلقيه دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية (مروان طحطح)

ُ
ّ
ّ
قبلة عفوية للشهادة الفخرية

أحمد محسن
أص ��وات األج �ه��زة الالسلكية تعبق في
صرح الجامعة اللبنانية (الحدث) ،التي
تحولت إلى ثكنة عسكرية .البداية ،على
البوابة الرئيسة ،مع آلة فحص املعادن.
رج� � ��ال ال � �ح� ��رس ال� �ج� �م� �ه ��وري يرتدون
رب �ط��ات ال �ع �ن��ق األن �ي �ق��ة ،ل�ك�ن�ه��م قساة،
ونبرتهم ح��ازم��ة .أح��ده��م ،على البوابة
ع �ي �ن �ه��ا ،ال ي �ب �ت �س��م إط �ل��اق � ��ًا .يستقبل
الجميع بالعبوس .في الداخل ،يمارس
ال�ج�ن��ود ان �ت �ش��ارًا ل��وج�س�ت�ي��ًا ،مدججني
بالرشاشات اآللية ،على مسافة واسعة،
نظرًا للمساحة الكبيرة للمجمع .وعلى
ع�ك��س ال �ب��روت��وك��ول ،أدى العسكريون
«املجعبون» دورًا لطيفًا ،قضى بإرشاد
ال�ط�لاب والصحافيني إل��ى القاعة التي
ستحتضن الحفل التكريمي ،فيما تولى
رج � ��ال ال� �ح ��رس ال �ج �م �ه��وري ،بربطات
ال� �ع� �ن ��ق ،ال� �ع� �ب ��وس ف ��ي وج � ��ه الجميع.
هكذا بدا املشهد قبل دقائق من وصول
ال��رئ�ي��س م�ح�م��ود أح �م��دي ن �ج��اد ،الذي
ستمنحه الجامعة اللبنانية دكتوراه
فخرية في العلوم السياسية.
أن تمتلئ ق��اع��ة امل��ؤت �م��رات ق�ب��ل املوعد
امل�ح��دد أم��ر طبيعي .ب��دا جلوس بعض
رج��ال ال��دي��ن ف��ي ال�ص�ف��وف الخلفية مع
ال �ط�لاب الف �ت��ًا ،ن�ظ�رًا ل�ل�ازدح��ام الشديد
وض�ي��ق امل �ك��ان .األس��ات��ذة ح �ض��روا قبل
امل ��وع ��د امل � �ح� ��دد .وص� ��ل ن� �ج ��اد .وبدأت
األسطوانة :خوش آمديد خوش آمديد.
وف �ي �م��ا ك ��ان ال �ط�ل�اب ف��رح�ي�ن بالعبارة
ّ
الفارسية ،كمن اكتشف كنزًا ،مازح أحد
رج ��ال األم ��ن اإلي��ران �ي�ين زم �ي �ل��ه ،مشيرًا
إل��ى أن ل�ف��ظ الكلمة ه�ك��ذا خ�ط��أ ،فهناك
ض �م��ة ع �ل��ى ال� � � ��واو ،واألل � � ��ف للتنوين،
ل �ك��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ي �ق��رأون �ه��ا بالعربية
ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو .امل �ه��م أن �ه��م ف��رح��ون بها
وم� ��ا ان �ف �ك��وا ي �ك��ررون �ه��ا ط � ��وال الوقت.
وب �ع��د ال�ن�ش�ي��دي��ن ال��وط �ن �ي�ين اللبناني
واإلي��ران��ي ،ونشيد الجامعة اللبنانية،
�س الجامعة اللبنانية ،زهير
أل�ق��ى رئ�ي� ً
ش �ك��ر ،ك �ل �م��ة رح ��ب ف�ي�ه��ا بالـ«الضيف
ال �ك �ب �ي��ر» .ول �ف��ت إل ��ى أن «ح �ل ��ول نجاد
ضيفًا على الجامعة اللبنانية خطوة
وازن��ة في تطوير مسيرتها» .بعد ذلك،
أل�ق��ى ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي كلمته املطولة.

امل � �ف ��اج ��أة ك ��ان ��ت ع � ��دم وج � � ��ود مترجم
فوري .اضطر الحاضرون إلى استعمال
الهواتف املحمولة والتقاط بث «إذاعة
النور» ،حيث كانت تجري ترجمة فورية
م��ن ه�ن��اك ،بسبب النقص ف��ي ع��دد آالت
ال�ت��رج�م��ة ال �ف��وري��ة .إذًا ،ال �ص��ورة تظهر
م��ن داخ ��ل ال�ج��ام�ع��ة وال� �ص ��وتُ ...يسمع
خارجها.
أخ� ��ذت ك�ل�م��ة ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي طابعًا
دينيًا في أولها ،إذ وصف العلم بالنور
ال ��ذي «ي�ق��ذف��ه ال�ل��ه ف��ي ق�ل��ب م��ن يشاء».
ل ��م ي �ف �ه��م م �ع �ظ��م ال �ح��اض��ري��ن الجملة،
لكونها بالفارسية ،لكن الجميع صفق.
وتابع نجاد ،ف��رأى أن «العلم الحقيقي
يرتكز على القوة ،العدالة ،الحقيقة ،الود
وامل�ح�ب��ة» .وانتقل نجاد إل��ى السياسة،
ف��رأى أن «لبنان هو أح��د امل��راك��ز املشعة
إلن�ت��اج العلم ون�ش��ره ف��ي ال�ح�ي��اة» .ولم
ي�ف� ّ�وت ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ف��رص��ة انتقاد
الواليات املتحدة األميركية ،فشدد على
أن «االقتصاد يجب أن يكون في خدمة
اإلنسان والعدالة» مهاجمًا «الرأسمالية
العاملية» .وفي معرض حديثه عن الطاقة
الذرية ،تحدث نجاد عن املفهوم السلمي
لهذا العلم ،مشيرًا إل��ى أن ب�لاده ترغب
بأن «تؤسس محطة للطاقة الكهربائية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ي�ك��ون ان�ت��اج ال�ك�ه��رب��اء فيها
 7أض �ع��اف ان �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء م��ن الطاقة
الذرية لتخفيف املصاريف».
وف � ��ي ال� �خ� �ت ��ام ،ارت� � � ��دى ال ��رئ� �ي ��س ثوب
ال � ��دك� � �ت � ��وراه ،ب �ع ��دم ��ا س �ل �م��ه الشهادة
ال �ف �خ� ّ
�ري��ة ف��ي ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة وزير
التربية والتعليم العالي حسن منيمنة،
برفقة ش�ك��ر ،ملوحًا للطالب ب�ه��ا .وفي
حركة الفتةّ ،
قبل نجاد الشهادة ،ففاجأ
كثيرين بعفويته.
ال��رئ�ي��س ف��وج��ئ ه��و اآلخ ��ر .ه�ك��ذا ،ينقل
أع� � �ض � ��اء ف � ��ي ال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق دهشته
ه ��ذه ع �ن��ه .ل��م ي �ت �ص��ور ن �ج��اد أن يكون
الحجم الشعبي لحلفائه بهذا الحجم،
وه � ��ذا ال �ت��أث �ي��ر ،رغ� ��م أن ح �ل �ف��اء إيران
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي�ي��ن ،ي � �م � �ث � �ل ��ون نصف
اللبنانيني ،على الخريطة السياسية.
رب �م��ا أك �ث��ر أو أق ��ل ب �ف��ارق ض �ئ �ي��ل .لكن
األمر املؤكد ،أن طالب الجامعة اللبنانية
– الرسمية ،هم أكثر من نصف الطالب
في هذا البلد ،بكثير.

ُ
قبل أن يغادر محمود أحمدي نجاد بيروت،
ّ
بدا أن حقنة الهدوء التي سادت في اليوم األول
ّ
للزيارة اختفت ،وبدأ سياسيو  14آذار بتوجيه
االنتقادات ،وخصوصًا لجولة الرئيس اإليراني في
ّ
الضاحية الجنوبية وخطاباته
الجنوب ومهرجان
ّ
في تلك األماكن ،في ظل انزعاج أميركي
اخ �ت �ت��م ال��رئ �ي��س اإلي� ��ران� ��ي محمود
أح �م��دي ن �ج��اد زي��ارت��ه إل ��ى بيروت،
ب��زي��ارة وداع� ّ�ي��ة ليل أم��س ،إل��ى قصر
ّ
الجمهورية
بعبدا حيث التقى رئيس
ميشال سليمان .وك��ان األم�ين العام
ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س� ّ�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر الله
ق� ��د ال� �ت� �ق ��ى ن� �ج ��اد م� �س ��اء أم � ��س في
مقر السفارة اإلي��ران�ي��ة «حيث جرى
ع ��رض ل�ل�أوض ��اع ال �ع��ام��ة ولنتائج
ال ��زي ��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل��رئ�ي��س نجاد
ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف ال �ص �ع��د» ب�ح�س��ب ما
ّ
اإلعالمية في حزب
أعلنته العالقات
ّ
الله .وقد قدم نصر الله بندقية ألحد
الجنود الصهاينة ،كانت املقاومة قد
غنمتها في حرب تموز ،هدية لنجاد
عربون وفاء وشكر.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،اس �ت �م � ّ�رت الردود
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ال �س �ل �ب� ّ�ي��ة ت �ج��اه الزيارة،
ّ
االميركية
ف�ق��ال��ت وزي� ��رة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة
ه� �ي�ل�اري ك �ل �ي �ن �ت��ون أم � ��س ،إن زيارة
ال��رئ �ي��س االي� ��ران� ��ي م �ح �م��ود أحمدي
ن � �ج ��اد إل� � ��ى ل� �ب� �ن ��ان «خ� �ل� �ق ��ت وضعًا
غير مستقر» ف��ي املنطقة .وأضافت،
ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع شبكة «اي ��ه ب��ي سي»
ّ
ّ
االميركية ،أن نجاد أدلى
التلفزيونية
ب�ت�ص��ري�ح��ات ض��د ال ��والي ��ات املتحدة
وأوروب � � � � ��ا رأت أن� �ه ��ا «الذع� � � ��ة وضد
من قادة الدول
الفلسطينيني والعديد ّ
ال�ع��رب� ّ�ي��ة ال��ذي��ن يقفون متحدين ضد
ت�ص��رف��ات اإلدارة اإلي��ران� ّ�ي��ة وسعيها
ّ
نووية
إل� ��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى أس �ل �ح��ة
إضافة إلى مساندتها اإلرهاب».
وت��اب�ع��ت« :ن�ح��ن على علم ب��أن إيران

ُ ّ
ّ
املالية
ت �م��د ح ��زب ال �ل��ه ب��امل �س��اع��دات
ون �ع��رف أن ح ��زب ال �ل��ه م��وج��ود على
الحدود املحاذية إلسرائيل ،لذلك فإن
ه ��ذة ال ��زي ��ارة ت�خ�ل��ق ح��ال��ة اضطراب
في ّاملنطقة» .ورأت كلينتون أن لبنان
ت �م��ك��ن م ��ن إي� �ج ��اد ت� � ��وازن م ��ن خالل
تعايش السنة والشيعة واملسيحيني
ب� � �س �ل��ام ،وأن «ق � � � � ��دوم ه � � ��ذا الرجل
ّ
واملحرضة
وت � ّي�نّص��ري �ح��ات��ه ال �ل�اذع� ��ة
ت� �ب� ط��ري �ق �ت��ه ف� ��ي خ �ل ��ق ح ��ال ��ة من
االضطراب».
ّأم ��ا م�ح�ل�ي��ًا ،ف�ق��د ي �ك��ون رئ �ي��س حزب
ال � �ك � �ت� ��ائ� ��ب أم� �ي� ��ن ال � �ج � �م � �ي ��ل أوضح
ّ
املعبرين عن الرفض الضمني لزيارة
ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي م �ح �م��ود أحمدي
نجاد ،إذ أش��ار إل��ى أن نجاد «اعتمد
خطابني ف��ي لبنان .األول ف��ي القصر
ال� �ج� �م� �ه ��وري ج� � ��اء م ��راع � �ي ��ًا ظروف

فتفت :حزب اهلل أبلغ
رسالة مفادها أن
المنطقة الواقعة من
مطار بيروت الى الجنوب
خاضعة إليران

ً
ّ
الحريري مستقبال نجاد في السرايا الحكومية أمس (بالل حسني ــ أ ب)

املناسبة واألصول في حضور رئيس
ّ
الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس
ّ
مجلس النواب ،شدد فيه على أطيب
العالقات بني لبنان وإيران .أما الثاني
ّ
ّ
الجنوبية
تعبويًا من الضاحية
ّفجاء
أكد فيه مواقف إيران املعروفة».
ورأى ال �ج �م� ّ�ي��ل أن ال �ق �ل��ق ل �ي��س من
الزيارة بالذات ،بل «مما بعد الزيارة،
وخصوصًا في ظل ّ
تمسك حلفاء إيران
ّ
ُ ّ
ف��ي لبنان بمواقف ت�ع��د بمثابة تحد
ل�ف��ري��ق م��ن اللبنانيني وال سيما في
م��ا يتعلق باملحكمة ال��دول� ّ�ي��ة والقرار
الظني».
ّ
وإذ نفى وجود مسعى إقليمي للحل
ف��ي لبنان ،أش��ار إل��ى «سعي ع��دد من
ّ
اللبنانيني إل��ى إي�ج��اد مخرج
ال �ق��ادة
ل�لأزم��ة ال�ت��ي يتخبط فيها لبنان وال
ّ
قضية الشهود الزور
سيما ما يسمى
املطروحة على مجلس الوزراء» .ورأى
أن مبادرات الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط للتقريب في املواقف بني
فريق الرئيس سعد الحريري وحزب
الله تدور في «حلقة مفرغة ما دام أمر
امل�ح�ك�م��ة ال��دول� ّ�ي��ة وال �ق ��رار ال�ظ�ن��ي قد
خ��رج كليًا من يد اللبنانيني» .وختم
الجميل« :امل�ع�ل��وم��ات تشير ال��ى عدم
ت �س��اه��ل امل �ح �ك �م��ة ول �ج �ن��ة التحقيق
ّ
الدولية في هذا املوضوع».
ّ
ّأما رئيس تيار املردة النائب سليمان
ف� ��رن � �ج� � ّ�ي� ��ة ،ف � � � ��رأى أن زي� � � � ��ارة نجاد
«ت��اري�خ� ّ�ي��ة ت��دع��و إل��ى ال��وف��اق وتدعم
املقاومة» ،مؤكدًا أن��ه يحترم املجتمع
الدولي ولكن عليه باملقابل أن يحترم
لبنان واستقالله.
سيادة ّ
ب ��دوره ،أك ��د ال�ن��ائ��ب ال�ق��وات��ي أنطوان
زهرا أن ّ
ّ
اللبنانية ّ
رحبت منذ
القوات
اللحظة األول��ى بزيارة دولة مفروض
أن�ه��ا دول��ة صديقة للبنان ،و«أبدينا
استعدادنا للمشاركة بناء على دعوة
ّ
الجمهورية في استقبال رئيس
رئيس
دولة يزور لبنان بدعوة منه».
وأض ��اف زه ��را أن ال �ق��وات الح�ظ��ت أن
ف��ي ب��رن��ام��ج زي� ��ارة ن �ج��اد «زيارتني،
وه � �ن ��اك زي � � ��ارة م� ��وازي� ��ة إل � ��ى حلفاء
إي��ران ف��ي لبنان ،إل��ى ح��زب ال�ل��ه ،وإذا
أج��ري �ن��ا م �ق��ارن��ة بسيطة ن ��رى أن في

