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إشكال طالبي في اليسوعية بين «الكتائب» و«حزب اهلل»
وقع �إ�شكال �أم�س يف اجلامعة الي�سوعية
يف ب�ي�روت ب�ي�ن طالب م���ن "ح���زب اهلل"
تط���ور اىل
و�آخري���ن م���ن ح���زب الكتائب
ّ
ت�ض���ارب يف الأي���دي م���ا �أدى اىل ا�صابة
طالب م���ن الطرفني بر�ضو�ض ،وانق�سام
الطالب بني م�ؤيدين لـ 8و� 14آذار.
وفيما �أ�شار �شه���ود عيان اىل وجود
عنا��ص�ر م�س ّلحة يف حمي���ط اجلامعة �أثناء
وقوع الإ�شكال ،ح�رضت قوة من اجلي�ش
و�أُخ���رى م���ن مكافحة ال�شغ���ب يف الأمن
الداخلي اىل حميط اجلامعة.
ت���ردد �أن رئي����س خلي���ة
وفيم���ا
ّ
"ح���زب اهلل" يف اجلامع���ة ح�س�ي�ن احلاج
امللقب "امل�ي�رزا" ت�سب���ب بالإ�شكال،
رف����ض رئي����س م�صلح���ة الط�ل�اب يف
ح���زب الكتائ���ب باتريك ري�ش���ا حتديد
امل�س�ؤول�ي�ن ع���ن الإ�ش���كال "حفاظ���ا ً
من���ه عل���ى مب���د�أ التهدئ���ة" .وق���ال يف
ات�ص���ال م���ع "اجلمهورية" �" :أن���ه ك�أي
�إ�ش���كال يف ظل الأج���واء امل�شحونة يبد�أ
بتال�سن ولكن املهم هو �أنه مت تطويق
الإ�ش���كال ب�أق�صى �رسع���ة ممكنة بحيث
ج���رت �إت�ص���االت مبا��ش�رة بينن���ا وبني
قيادة "ح���زب اهلل" و�أدت اىل �أن ينتهي

الإ�شكال ب�أ�رسع وقت ،لأن هناك وعي من
الطرفني ،وال م�صلحة لأحد يف �أن يكون
هناك ت�ش ّنج���ات خ�صو�صا ً يف اجلامعات
وال �سيما اجلامعة الي�سوعية".
وع���ن ح�ش���د املنا�رصي���ن م���ن خارج
اجلامع���ة �أو�ض���ح ري�ش���ا �أن "الطرفني
ح�ش���دا امل�ؤيدين وم���ن الطبيعي �أننا ال
منلك �سالحاً ،لكن من امل�ؤكد �أن عنا�رص
حزب اهلل متلك���ه" ،م�ؤكدا �أن���ه "مل تكن
هناك نية يف ا�ستعمال ال�سالح ،وتطوير
الإ�ش���كال" .معترباً �أن���ه "كان هناك ما
ميك���ن ت�سميته "توازن الرعب" وهو ما
�ساهم بدوره يف �إنهاء الإ�شكال �رسيعا ً".
اىل ذل���ك ،طلب���ت م�صلح���ة ط�ل�اب
الكتائ���ب "م���ن جمي���ع طالبه���ا يف
اجلامع���ات واملدار����س �ضب���ط النف�س
والإبتعاد ع���ن الت�ش ّنجات لكي ال تكون
اجلامع���ات منطلق���ا لأي توت���ر نحن يف
غنى عنه".
منظمة الطالب
ب���دوره ،لفت رئي�س ّ
يف حزب "الوطني�ي�ن الأحرار" �سيمون
درغ���ام ،يف ات�صال م���ع "اجلمهورية"،
اىل "�أ ّنن���ا ف���ور �إبالغن���ا باال�ش���كال،
�أجرين���ا ات�صاالً مع رئي����س مكتب �أمن
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اجلامعات يف مديرية خمابرات اجلي�ش
العميد الركن �إميل هيكل ،الذي �أر�سل
على الفور عددا من القوى الع�سكرية
لن��ش�ر الأمن" ،م�ؤكدا � ّأن "اجلي�ش �سبط

الو�ضع وكان عل���ى م�سافة واحدة من
اجلمي���ع" .وق���ال" :يفرت����ض ب����إدارة
للحد
اجلامعة �أن ت�ضع قوانني �صارمة
ّ
تدخالت
م���ن ه���ذه امل�شاغب���ات ولأي ّ

م���ن خارج ح���رم اجلامع���ة" ،م�شريا ً اىل
�أ ّنها "اتخ���ذت م�شكورة ،قرارا ً بتعليق
الدرو����س غ���دا ً (الي���وم) لتهدئ���ة
الو�ضع ".

