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�إ�شكال طالبي بني «الكتائب» و«حزب اهلل» يف «الي�سوعية»
تدخل اجلي�ش وقيادة الطرفني �ساهما يف ف�ضه

اجليش تدخل لفض اشكال اليسوعية
وقع اشكال بعد ظهر امس في «اجلامعة
ال��ي��س��وع��ي��ة» ب�ي�ن ط��ل�اب م���ن «ح����زب الله»
وآخرين من «الكتائب اللبنانية» بدأ بتالسن
وت��ط��ور ال��ى ت��ض��ارب ب��االي��دي ،م��ا أدى الى
سقوط جرحى من الطرفني تدخل على اثرها
اجليش اللبناني وفض االشكال.
وف��ي التفاصيل يوضح ن��دمي ب��و يزبك لـ
«اللواء» «أن تالسن ًا بدأ بني شابني من «حزب
ال��ك��ت��ائ��ب» وآخ���ر م��ن «ح���زب ال��ل��ه» ،فتجمع
ش��ب��اب م���ن ه��ن��ا وه���ن���اك وت���ط���ور التالسن
ال��ى تشابك ب��األي��دي ،وت��دخ��ل اجل��ي��ش حلل
االشكات كما كانت هناك توجهات واضحة
من قيادة طرفي االش��ك��ال ب��ض��رورة حتجيم
املوضوع واحلرص على عدم توسيعه».
ول����ف����ت ال�����ى ان م����ا اش����ي����ع ع����ن جتمع
كبير لعناصر م��ن ح���زب ال��ل��ه ج����اؤوا على
«موتسيكالت» الى حرم هوفالن وبحوزتهم
سكاكني وجنازير وعصي ،كان صحيح ًا اال
انهم لم يدخلوا احلرم وعندما اتى اجليش
عمل على ف��ض االش��ك��ال .وج���رت اتصاالت
ب�ين ق��ي��ادات املنظمتني س��اه��م��ت ف��ي انهاء
االشكال.
وع�� ّل��ق م��س��ؤول الشباب ف��ي «ح��زب الله»

الطالب ُيغادرون إثر اإلشكال (تصوير :محمود يوسف)

يوسف البسام أن اليسوعية تتسع للجميع
ون��ت��واص��ل م��ع اجل��م��ي��ع رغ��م االخ��ت�لاف في
ال��س��ي��اس��ة واالش���ك���ال ال���ذي وق���ع م��ع طالب
«الكتائب» قد فض .
واك���د رئ��ي��س مصلحة ط�ل�اب «الكتائب»
باتريك ريشا ان��ه ك��ان هناك تواصل مباشر
م��ع مسؤولني ف��ي ح��زب الله لتهدئة االمور
ومتت التهدئة وانتهى االشكال ومت سحب
الشباب من اجلهتني وال اصابات خطرة.
وص����در ع���ن م��ص��ل��ح��ة ال���ط�ل�اب ف���ي حزب
ال��ك��ت��ائ��ب ال��ب��ي��ان ال��ت��ال��ي« :ف��ي ه��ذا الظرف
ال��دق��ي��ق ال���ذي مي�� ّر ب��ه ل��ب��ن��ان ،ي��ه ّ��م مصلحة
الطالب في حزب الكتائب اللبنانية التأكيد
على ما يلي:
 -1س��ع��ت مصلحة ط�ل�اب ال��ك��ت��ائ��ب الى
ت�����دارك اإلش���ك���ال ال����ذي ح��ص��ل ف���ي جامعة
القديس يوسف –  Huvelinبني طالب من
حزب الله وط�لاب من الكتائب كي ال تتطور
األم����ور ال���ى م��ا ال حت��م��د ع��ق��ب��اه وخ��وف�� ًا من
إمتدادها الى جامعات أخرى.
 -2حرصت مصلحة ط�لاب الكتائب على
ال��ت��واص��ل م��ع م��س��ؤول��ي ال��ط�لاب ف��ي حزب
الله لتنسيق التهدئة بني الطرفني ملا في ذلك

مصلحة لهما.
 -3ت���رج���و م��ص��ل��ح��ة ال���ط�ل�اب ف���ي حزب
ال��ك��ت��ائ��ب م���ن ج��م��ي��ع ط�لاب��ه��ا ف���ي امل����دارس
واجل��ام��ع��ات ض��ب��ط ال��ن��ف��س واالب��ت��ع��اد عن
التشنجات أ ّي�� ًا كانت كي ال تكون اجلامعات
منطل ًقا ألي ت��وت��ر نحن بغنى عنه ف��ي هذه
الظروف احلالية».
ب��دوره رأى مسؤول الطالب في «القوات
اللبنانية» شربل أن م��ا ج��رى ف��ي اجلامعة
اليسوعية خطير لكن االح��داث التي جتري
على مساحة ال��وط��ن تستدعي منا التدخل
امل��ب��اش��ر وال��ت��واص��ل م��ع اجل��م��ي��ع لتخفيف
االحتقان.
وأعلن مسؤول الطالب في حزب الوطنيني
االحرار جورج باز أن على الدولة ان تتحمل
امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وحت��م��ي ال���ط�ل�اب في
لبنان» ،وقال« :نحن كمصلحة طالب في حزب
الوطنيني االحرار نستنكر هذا العمل املشني،
ألنه يضر مبصلحة الطالب ويعكس عليهم
االجواء السياسية املشحونة في البلد».
وخ��ت��م« :ان��ن��ا نعتبر منطقة السوديكو
منطقتنا ،ون��رف��ض رفضا قاطعا وج��ود اي
مظهر مسلح ألي حزب كان».

