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اإ�سكال طالبي بني »الكتائب« و»حزب اهلل« يف »الي�سوعية«

أمة حلوادث �سوريا ولبنانتدخل اجلي�ش وقيادة الطرفني �ساهما يف ف�سه 

وق
مرات اثناء احلوار بالتصفيق وهتفوا 

»بب بب جنرال«.
وفي اخلتام، تسلم العماد عون من 
التعبئة التربوية نسخة من كتاب نهج 

البالغة لإلمام علي بن أبي طالب.
�آمال �سهيل

وقع اشكال بعد ظهر امس في »اجلامعة 
ــيــســوعــيــة« بـــني طــــالب مـــن »حــــزب الله«  ال
وآخرين من »الكتائب اللبنانية« بدأ بتالسن 
وتــطــور الــى تــضــارب بــااليــدي، مــا أدى الى 
سقوط جرحى من الطرفني تدخل على اثرها 

اجليش اللبناني وفض االشكال.
وفــي التفاصيل يوضح نــدمي بــو يزبك لـ 
»اللواء« »أن تالسنًا بدأ بني شابني من »حزب 
ــه«، فتجمع  ــل الــكــتــائــب« وآخـــر مــن »حـــزب ال
ــاب مـــن هــنــا وهـــنـــاك وتـــطـــور التالسن  شــب
الــى تشابك بــاأليــدي، وتــدخــل اجلــيــش حلل 
االشكات كما كانت هناك توجهات واضحة 
من قيادة طرفي االشــكــال بــضــرورة حتجيم 

املوضوع واحلرص على عدم توسيعه«.
ولــــفــــت الـــــى ان مــــا اشــــيــــع عــــن جتمع 
الــلــه جــــاؤوا على  كبير لعناصر مــن حـــزب 
الى حرم هوفالن وبحوزتهم  »موتسيكالت« 
سكاكني وجنازير وعصي، كان صحيحًا اال 
انهم لم يدخلوا احلرم وعندما اتى اجليش 
عمل على فــض االشــكــال. وجـــرت اتصاالت 
بــني قــيــادات املنظمتني ســاهــمــت فــي انهاء 

االشكال.
وعــّلــق مــســؤول الشباب فــي »حــزب الله« 

يوسف البسام أن اليسوعية تتسع للجميع 
ونــتــواصــل مــع اجلــمــيــع رغــم االخــتــالف في 
ـــذي وقـــع مــع طالب  الــســيــاســة واالشـــكـــال ال

»الكتائب« قد فض .
»الكتائب«  طـــالب  مصلحة  رئــيــس  واكـــد 
باتريك ريشا انــه كــان هناك تواصل مباشر 
الله لتهدئة االمور  مــع مسؤولني فــي حــزب 
االشكال ومت سحب  وانتهى  التهدئة  ومتت 

الشباب من اجلهتني وال اصابات خطرة.
وصــــدر عـــن مــصــلــحــة الـــطـــالب فـــي حزب 
الــكــتــائــب الــبــيــان الــتــالــي: »فــي هــذا الظرف 
الــدقــيــق الـــذي ميــّر بــه لــبــنــان، يــهــّم مصلحة 
التأكيد  اللبنانية  الطالب في حزب الكتائب 

على ما يلي:
الــكــتــائــب الى  1- ســعــت مصلحة طـــالب 
ــــذي حــصــل فـــي جامعة  تـــــدارك اإلشـــكـــال ال
القديس يوسف – Huvelin بني طالب من 
حزب الله وطــالب من الكتائب كي ال تتطور 
ــًا من  األمــــور الـــى مــا ال حتــمــد عــقــبــاه وخــوف

إمتدادها الى جامعات أخرى.
الكتائب على  2- حرصت مصلحة طــالب 
الــتــواصــل مــع مــســؤولــي الــطــالب فــي حزب 
الله لتنسيق التهدئة بني الطرفني ملا في ذلك 

مصلحة لهما.
3- تـــرجـــو مــصــلــحــة الـــطـــالب فـــي حزب 
الــكــتــائــب مـــن جــمــيــع طــالبــهــا فـــي املــــدارس 
ــعــاد عن  ــت واجلــامــعــات ضــبــط الــنــفــس واالب
التشنجات أّيــًا كانت كي ال تكون اجلامعات 
فــي هذه  عنه  بغنى  تــوتــر نحن  منطلًقا ألي 

الظروف احلالية«. 
»القوات  بــدوره رأى مسؤول الطالب في 
فــي اجلامعة  جــرى  مــا  أن  اللبنانية« شربل 
اليسوعية خطير لكن االحــداث التي جتري 
التدخل  منا  تستدعي  الــوطــن  مساحة  على 
املــبــاشــر والــتــواصــل مــع اجلــمــيــع لتخفيف 

االحتقان.
وأعلن مسؤول الطالب في حزب الوطنيني 
االحرار جورج باز أن على الدولة ان تتحمل 
ــيــة الــكــامــلــة وحتــمــي الـــطـــالب في  املــســؤول
لبنان«، وقال: »نحن كمصلحة طالب في حزب 
الوطنيني االحرار نستنكر هذا العمل املشني، 
عليهم  الطالب ويعكس  ألنه يضر مبصلحة 

االجواء السياسية املشحونة في البلد«.
السوديكو  منطقة  نعتبر  »انــنــا  وخــتــم: 
اي  قاطعا وجــود  ونــرفــض رفضا  منطقتنا، 

مظهر مسلح ألي حزب كان«.

الطالب ُيغادرون إثر اإلشكال )تصوير: محمود يوسف(

العماد عون يتسلم نهج البالغة
منها الغرب كي ينقل الصراع من عربي 
إسرائيلي الى عربي عربي وليس سنيًا 
شيعيًا فهذه الكلمات هي إلثارة البلدان 

املتعددة االديان«.
وقال: »حاولوا مرات عدة في لبنان 
ى صراعات 

ك

اجليش تدخل لفض اشكال اليسوعية


