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جامعات

انتخابات اليسوعية :نتائج مبكرة ومفاجآت
حسين مهدي
ب ��دأت ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال�ط�لاب�ي��ة في
اليسوعية بالظهور ب��اك�رًا هذا
الجامعة
ّ
ال � �ع� ��ام ،ح �ت��ى إن� �ه ��ا اس �ت �ب �ق��ت ال �ح �م�لات
االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�لاس�ت�ح�ق��اق امل �ق��رر إج � ّ�راؤه
ف��ي  21ال� �ج ��اري .ف�ل��م ي�ك��د ب ��اب ال�ت��رش��ح
ي �ق �ف��ل أواخ � � ��ر األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ،ح�ت��ى
أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�ج��ام�ع��ات الفرنكوفونية
ف ��ي م �ص �ل �ح��ة ط�ل��اب ال � �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ف��وزه��ا ب�م�ق��اع��د ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ف��ي ح��رم
العلوم االجتماعية في مجمع «هوفالن»،
بنتيجة  ،0-11وذلك بعد انسحاب التيار
ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر وح �ل �ي �ف��ه ح� ��زب ال �ل ��ه م��ن
املعركة االنتخابية.
ثان
بيان
بحسب
ـ
تسوية
وفي زحلة ،أدت
ٍ
ملصلحة القوات ـ إلى فوز طالبها بسبعة
مقاعد مقابل مقعدين للمستقلني ومقعد
واحد للتيار الوطني الحر.
على كل حال ،التسويات ليست غريبة عن
انتخابات الجامعة ،فقد اع�ت��ادت القوى
الطالبية اعتمادها في الكليات الصغيرة
ال� � �ت � ��ي «ال ت� �س� �ت� �ح ��ق خ� � � ��وض امل� � �ع � ��ارك
واس � �ت � �ن ��زاف ال� �ط ��اق ��ات ف ��ي ك �ل �ي��ات م�ث��ل
ال�ت�م��ري��ض وال�ل�اه ��وت ،ف�ت��وزع��ت امل�ق��اع��د
بالتساوي ،على أن يختار رئيس هيئة
وس �ط��ي أو م�س�ت�ق��ل ،وإن ك ��ان ف��ي غ��ال��ب
األح�ي��ان مقربًا من أح��د طرفي ال�ن��زاع أي
ال�ق��وات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
إال ان هذين الطرفني يلقيان بثقلهما في
محاولة الفوز في األشرفية (أم املعارك)
ال �ت ��ي ت �ض��م ك �ل �ي��ة إدارة األع � �م� ��ال ،أك �ب��ر
الكليات ،حيث يدرس ما يزيد على 1500
ط��ال��ب ،وك��ذل��ك ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة
وكلية التأمني.
انسحاب مرشحي التيار الوطني الحر

وح � ��زب ال �ل ��ه م ��ن ك �ل �ي��ة ال� �ح� �ق ��وق ،ل�ل�م��رة
األول � � ��ى ،ال ي��دخ��ل ف ��ي إط � ��ار ال �ت �س��وي��ات
ّ
السياسية ،بل إن أنصار التيار يرفضون
نظرية االن�س�ح��اب ،وي�ض�ع��ون م��ا حصل
في إطار «تجنيب الكلية بعض املشاكل»،
كما يقول م�س��ؤول التيار ف��ي «ه��وف�لان»
م��ارك خ��وري ،ال��ذي ب��رر الخطوة ب�ـ«ع��دم
ق��درة التيار على خ��وض معركة ،في ظل
ّ
ج��و م�ت��وت��ر وم �ش �ح��ون .وش ��رح أن هناك
أعدادًا كبيرة من أبناء «الطائفة الشيعية»
ف��ي كلية ال�ح�ق��وق ،متهمًا ال�ف��ري��ق اآلخ��ر
بمحاولة الفوز عبر التحريض الطائفي.
وك� ��ان ب �ي��ان ال �ق ��وات ق��د س ��أل ال�ع��ون�ي�ين:
«ملاذا انسحب طالب التيار البرتقالي من
معركة كلية الحقوق في جامعة القديس
ي ��وس ��ف ف ��ي ب� �ي ��روت ال �ت ��ي ت �ج ��ري ف�ي�ه��ا
االنتخابات ف��ي ظ��ل القانون نفسه ال��ذي
ي �ط��ال �ب��ون ب�ت�ط�ب�ي�ق��ه ف ��ي ج��ام �ع��ة س�ي��دة
ال�ل��وي��زة؟ أم أن�ه��م ي��رف�ض��ون ال�ت��رش��ح في

ظل قانون يعوق ب��روز الصوت الشيعي
ال�ض��ام��ن؟ وه��ل أص�ب��ح ص��وت ح��زب الله
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ه � ��ؤالء أه� ��م م ��ن ال �ص��وت
الوطني اللبناني؟».
ينفي م �س��ؤول لجنة ال�ش�ب��اب وال �ش��ؤون
ّ
ال �ط�لاب �ي��ة ف ��ي ال �ت �ي��ار أن �ط ��ون س �ع� ّ�ي��د أن
املعركة األساسية في األشرفية ليست في
كلية الحقوق ب��ل ف��ي إدارة األع�م��ال التي
ّ
سعيد
«نضع كل جهدنا فيها» .ويتكتم
عن نتائج قد حسمت في بعض الكليات،
ويخبئ م��ا ف��ي جعبته وي��ؤج��ل الحديث
عنه إلى ما بعد صدور النتائج النهائية.
أم��ا رئ�ي��س مصلحة ال �ط�لاب ف��ي ال�ق��وات
ن��دي��م ي ��زب ��ك ،ف�ي�ص��ف م ��ا ي �ح ��اول ال�ت�ي��ار
فعله بتكتيك ان�ت�خ��اب��ي ع�ب��ر االن�س�ح��اب
م ��ن ك �ل �ي��ات م �ح �س��وم��ة ال �ن �ت ��ائ ��ج ،وذل ��ك
«للتخفيف م��ن وه ��ج ان �ت �ص��ارن��ا» ،وأن��ه
ف� ��ي ك� ��ل م � ��رة «ي� �خ� �ل ��ق ت� �ب ��ري� �رًا م�خ�ت�ل�ف��ًا
النسحابه» .وأكد يزبك أن هناك مفاجآت

انسحب التيار الوطني الحر من كلية الحقوق تفاديًا للمشاكل (أرشيف ــ مروان بو حيدر)

يمنح النظام النسبي
تمثيال حقيقيًا
المعتمد
ً
للطالب

تنتظر الجميع هذا العام.
ّ
ي��ذك��ر أن ال� �ط�ل�اب ال ي ��واج �ه ��ون مشكلة
ب��ال�ن�ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي؛ ف��ال�ن�ظ��ام النسبي
بصيغته املعتمدة ينجح إل��ى ح��د كبير
في تمثيل جميع الطالب ،ويمنع سيطرة

أي من األطراف على جميع مقاعد الهيئة
لاّ
ال�ط�لاب�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة م�ع�ي�ن��ة إ ف��ي ح��ال��ة
التزكية .وه��ذه كانت املشكلة األساسية
للتيار العوني في جامعة سيدة اللويزة،
إذ شهدت املعركة األخ�ي��رة التي حصلت
منذ عامني حصول تحالف  14آذار على
 %55م��ن أص� ��وات ال �ط�ل�اب ،ف��اس�ت�ط��اع��وا
بذلك السيطرة على معظم مقاعد الهيئة
الطالبية .ومقاطعة التيار دفعت القوات
وحليفها الكتائب إلى الفوز بـ  42مقعدًا
مقابل صفر في ظل غياب أي منافس أخر.
القانون االنتخابي مقبول في اليسوعية،
ع � �ل � ��ى ال � � ��رغ � � ��م م � � ��ن ب � �ع� ��ض ال� � �ش � ��وائ � ��ب،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ح �ج ��م ال � ��دوائ � ��ر داخ� ��ل
الكليات الصغيرة ،أو عدم تحديده لسقف
اإلن�ف��اق االن�ت�خ��اب��ي؛ إذ تشتهر الجامعة
لاّ
ب��اإلن �ف��اق األك �ب��ر ب�ي�ن ال �ج��ام �ع��ات ،إ أن
ً
النسبية تشكل تمثيال حقيقيًا وفعليًا
ّ
وتصعب التكهن بالفائز ،وهذا
للطالب،
م� ��ا ي �ث �ي��ر ق �ل ��ق ك �ل�ا ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ،ت �ح��دي �دًا
ف ��ي امل� �ع ��ارك األرب� � ��ع األس ��اس� �ي ��ة :م�ع��رك��ة
كلية ال�ط��ب ،الهندسة ،االق�ت�ص��اد وإدارة
األعمال.
هكذا تتصدر بيانات االن�ت�ص��ار للقوات
وت� �ك� �ت� �ي� �ك ��ات ال � �ت � �ي� ��ار ال � �ع� ��ون� ��ي امل �ش �ه��د
االن �ت �خ ��اب ��ي ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة،
وت �غ �ي��ب ك �م��ا ف ��ي ب ��اق ��ي ال �ج ��ام �ع ��ات أي
ّ
ب��رام��ج متعلقة ب��ال�ط�لاب ،وخصوصًا أن
الهيئة الطالبية في اليسوعية ال تتمتع
بأي قوة فعلية .أما األقساط التي ارتفعت
ف��ي الجامعة بنسبة  %10فلم تشكل أي
ج��اذب فعلي من األح��زاب إلضافتها إلى
برنامجها االنتخابية ،في ظل ثقة عمياء
بأن الطالب مهما كانت البرامج والوعود
االنتخابية سيصوتون وف��ق خلفياتهم
السياسية ،الحزبية والطائفية.
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انتخابات اليسوعية :القوات اللبنانية تستعيد األشرفية
حسين مهدي
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�غ��زو اليسوعية،
وت �ف��وز ب��امل �ع��ارك ال �ك �ب��رى ،وت�ح��دي��دا
في كلية ادارة األعمال في «هوفالن»،
أما التيار الوطني الحر ،فقد استطاع
ال �ف��وز ف��ي م�ع�ظ��م ال�ك�ل�ي��ات الصغيرة
ف ��ي ب� �ي ��روت ،ل�ك�ن��ه ف �ش��ل ف ��ي امل �ع��ارك
الكبيرة ،ولم يحصل سوى على كلية
اآلداب وكلية الطب وخسر في كل من
فرعي الشمال والبقاع.
«ال � �ي ��وم ال ��دي �م �ق ��راط ��ي» ،ك �م��ا س� ّ�م�ت��ه
ادارة ال �ج��ام �ع��ة ل ��م ي�ن�ت��ه ع �ل��ى خ�ي��ر،
ف� ��أن � �ص� ��ار ح� ��رك� ��ة أم � � ��ل وال� �ع ��ون� �ي�ي�ن
ت �ج �م �ع��وا م �ب ��اش ��رة ب �ع��د خ �س��ارت �ه��م
مجمع «هوفالن» في موقف السيارات
املواجه للجامعة ،وعمد بعضهم الى
كسر زج��اج س�ي��ارة ع��رف��وا أن مالكها
ه� ��و أح� � ��د ال � �خ � �ص� ��وم ،ك� �م ��ا ح� ��اول� ��وا
تحطيم ع��دد اخ��ر م��ن ال �س �ي��ارات ،اال
ان جنود الجيش اللبناني وعناصر
مكافحة الشغب املنتشرين في محيط
ّ
الجامعة وعلى مداخلها تمكنوا من
اب �ع��اده��م ب�ص�ع��وب��ة ع��ن امل �ك��ان ب��أق��ل
االض� ��رار ،واس�ت�ط��اع��وا الح�ق��ا اخ��راج
أنصار الطرف األخر الذين احتجزوا
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ح �ت��ى ت �ف��ري��ق ج �م��وع
الخاسرين الغاضبني.

«ضبط النفس» ،الذي مارسته القوى
ال�س�ي��اس�ي��ة ط ��وال ال �ي��وم االن�ت�خ��اب��ي،
تهاوى بعد صدور النتائج ،وتهاوت
معه االج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها ادارة
ال �ج ��ام �ع ��ة ،وق� �ض ��ت ب �م �ن��ع امل�ن�ت�ص��ر
م��ن اش �ه��ار األع�ل�ام ال�ح��زب�ي��ة واط�ل�اق
ال �ه �ت��اف��ات ان� �ت� �ص ��ارا .ف �ق��د ان �ت �ش��رت
عناصر األمن داخل الجامعة ومنعت
أي شعارات حزبية او سياسية ،أو أي
نقاشات بني الطالب ،وفصل الطالب
عن بعضهم بعضًا بحسب ميولهم،
وات�خ��ذ ك��ل فريق مدخال م��ن امل��داخ��ل،
وج� ��رى وض ��ع ال� �ع ��وازل ال �ح��دي��دي��ة...
ّ
ك ��ل� �ه ��ا ارت� � � ��دت ع �ك �س �ي��ا ،وزادت م��ن
تشنج الطالب واحتقانهم عوضا عن
تنفيسه ،ولعل ال�ق��رار األك�ث��ر سذاجة
ه��و اخ� ��راج ال �خ��اس��ر ق�ب��ل ال��راب��ح من
ال� � �ح � ��رم ،م� ��ا أع � �ط ��ى ف ��رص ��ة س��ري �ع��ة
للمحتقنني باالنتقام.
ب��اس �ت �ث �ن��اء «ه� ��وف�ل��ان» ،ك� ��ان ال �ن �ه��ار
االنتخابي هادئا .وبدا بال حماسة من
قبل الطالب ،حتى إن بعض املظاهر،
ك��ارت��داء ال �ل��ون امل��وح��د غ��اب��ت ع��ن كل
من املجمع الطبي واملجمع الرياضي،
فيما لم يغب التوتر عن حرم هوفالن
في مونو طوال اليوم ،وتخلله اطالق
الهتافات املذهبية والطائفية .ووصل
التوتر أم��ام املدخل األس��اس��ي للحرم

«ضبط النفس» الذي
مارسته القوى السياسية
طوال اليوم االنتخابي
تهاوى بعد صدور النتائج

الى حد التعارك ،الى ان انفجر الوضع
في املساء بسبب أعمال الشغب ،التي
جرت السيطرة عليها قبل أن تتطور.
خ � �س ��ارة ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر ف��ي
ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة في
جبيل ،ومقاطعته انتخابات جامعة
سيدة لويزة ،كان لهما األثر السلبي
ّ
ع �ل��ى ان �ت �خ��اب��ات ال �ي �س��وع �ي��ة ،ورك� ��ز
ال�ف��ري�ق��ان امل�ت�ن��اف�س��ان ع�ل��ى معاركها
ال �ك �ب��رى امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ك �ل �ي �ت��ي ادارة
األع� �م ��ال ف��ي «ه ��وف �ل�ان» ،وال�ه�ن��دس��ة
في املنصورية ،وكلية اآلداب والعلوم
االن� �س ��ان� �ي ��ة ،اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ال �ص �ي��دل��ة
وال �ط��ب وم�ع�ه��د ادارة ال �ش��رك��ات ،أم��ا

باقي الكليات ،فلم تدخل في حسابات
أي من القواتيني أو العونيني ،ككلية
الالهوت أو الترجمة.
ن�ج�ح��ت ال� �ق ��وات وح �ل �ف��اؤه��ا ب��ال�ف��وز
ف��ي ك�ل�ي��ات ادارة األع �م��ال والهندسة
وم�ع�ه��د ادارة ال �ش��رك��ات وال�ص�ي��دل��ة،
اضافة الى مجمعي البقاع والشمال،
أما التيار وحلفاؤه ،فربحوا في كلية
األداب وال �ع �ل��وم االن �س��ان �ي��ة ،ال �ط��ب،
التغذية وكلية العلوم التي جاء الفوز
بها بالقرعة بعدما ت�ع��ادل الطرفان،
وفاز العونيون أيضا ببعض الكليات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ،وال� �ب� �ع ��ض اآلخ� � ��ر ح�س��م
ب�ت�س��وي��ات وت��واف �ق��ات ب�ي�ن ال�ط��رف�ين،
ووصل عبرها بعض املستقلني.
ب� �ع� �ك ��س ان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ال� �ج ��ام� �ع� �ت�ي�ن
األم �ي��رك �ي��ة وال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة،
ك� ��ان� ��ت م � �ش� ��ارك� ��ة امل �س �ت �ق �ل�ي�ن وغ �ي��ر
الحزبني خجولة جدا في اليسوعية،
واق� �ت� �ص ��رت ع �ل ��ى م� �ش ��ارك ��ة ال� �ن ��ادي
العلماني في انتخابات السنة الثالثة
لكلية الطب ،ونجح له مرشح ،فضال
عن ان مستقلني (فازوا السنة املاضية
برئاسة كلية العلوم في املنصورية)
ّ
فضلوا هذه السنة خوض االنتخابات
بالئحة واح��دة (ف��از أحد مرشحيها)
لتسجيل موقف فقط.
ن �س��ب االق � �ت � ��راع ك ��ان ��ت م �ت��دن �ي��ة ع��ن

ال � �س � �ن � ��وات ال� �س ��اب� �ق ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
ال� �ك� �ل� �ي ��ات ،ب ��اس� �ت� �ث� �ن ��اء ك �ل �ي ��ة ادارة
األعمال ،التي شهدت املعركة األقسى،
وج ��اءت نسب االق �ت��راع فيها األعلى
ب�ي�ن م �خ �ت �ل��ف ال �ك �ل �ي��ات ،ول� ��م ت�ش�ه��د
الجامعة أي مخالفة تذكر ،وسجلت
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل��دي �م �ق��راط �ي��ة
االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات م �ل��اح � �ظ � ��ات ت �ت �ع �ل��ق
ب��ال�ت�ج�م��ع أم� ��ام م��راك��ز االق � �ت� ��راع ،ما
مثل ضغطًا على الناخبني (تحديدا
في ادارة االعمال) ،كما كان للجمعية
اع�ت��راض ح��ول م��وض��وع «التصويت
ب� � ��ال� � ��وك� � ��ال� � ��ة» امل � � �خ � ��ال � ��ف ل �ل��أص � ��ول
االنتخابية.
ق��وى ال�ث��ام��ن م��ن اذار ل��م تجد بيضة
ال �ق �ب��ان (م�ن�ظ�م��ة ال �ش �ب��اب ال�ت�ق��دم��ي)
ل� �ت� �س� �ع� �ف� �ه ��ا ف� � ��ي ال � �ي � �س� ��وع � �ي� ��ة ه� ��ذه
امل � � ّ�رة .اذ ان�ت�ه��ت اخ ��ر االس�ت�ح�ق��اق��ات
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ل �ل �ط�ل�اب ال�ج��ام�ع�ي�ين
ل �ه��ذا ال �ع��ام م��ن دون ت��رس �ي��م ح��دود
نهائية للتحالفات .وعلى اي حال ،لم
تختلف انتخابات ط�لاب اليسوعية
عما سبقها ف��ي الجامعات الخاصة
األخرى ،سوى بزيادة حدة الطائفية
وال � �ح� ��زب � �ي� ��ة ،وت� �ج� �س� �ي ��د االن� �ق� �س ��ام
ال� �ع� �م ��ودي ف ��ي ظ ��ل غ� �ي ��اب ال �ب��رام��ج
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ط�لاب�ي��ة ال�ت��ي تتضمن
مطالب طالبية فعلية.
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 12مجتمع واقتصاد

احتقان «طائفي»
في الجامعة اليسوعية
قررت إدارة الجامعة
اليسوعية فتح تحقيق داخلي
في اإلشكاالت التي حصلت
في حرمها في األشرفية
أمس .جاء ذلك بعد يوم
مشحون بالتوتر الطائفي،
كاد أن ّ
يحول الجامعة إلى
ما يشبه ساحة حرب بني
مناصري حزب الله ومناصري
القوات اللبنانية والكتائب.
االتصاالت واالجتماعات
التي تواصلت حتى ساعة
متأخرة من الليل أدت إلى
تهدئة األجواء بانتظار نتائج
اإلجراءات التي ستتخذها
الجامعة

حسين مهدي
م� ��ا ح� �ص ��ل ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ي �س��وع �ي��ة
أمس بدا خطيرًا بكل املقاييس .إشكال
«معتاد» بني طالب من أحزاب مختلفة،
ل ��م ي �ت �ع� ّ�د ح � ��دود ال �ت�ل�اس��ن وال �ش �ت��ائ��م
والتدافع ،ح� ّ�ول الجامعة إل��ى ما يشبه
ساحة حرب طائفية ،وكانت له تبعات
س�ي��اس�ي��ة م �ب��ال��غ ب �ه��ا .إدارة ال�ج��ام�ع��ة
ق��ررت تعليق ال��دروس في ح��رم العلوم
االجتماعية في «ه��وف�لان» اليوم (بعد
تعليقها ق�س �رًا أم ��س) ،ت�ف��ادي��ًا للمزيد
من االحتكاكات بني الطالب املنقسمني
طائفيًا وحزبيًا .واستمرت االجتماعات
ب�ي�ن إدارة ال �ج��ام �ع��ة وم �م �ث �ل��ي ال �ق��وى
ال�ح��زب�ي��ة (ك ��ل ع�ل��ى ح ��دة) ح�ت��ى س��اع��ة
متأخرة من ليل أمس لضمان استعادة
الجامعة لحياتها الطبيعية ،وال سيما
أن املواقف السياسية التي ص��درت عن
ن ��واب وق� �ي ��ادات ف��ي ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وال � �ك � �ت� ��ائ� ��ب واألح � � � � � � ��رار أس � �ه � �م� ��ت ف��ي
ال�ت��أج�ي��ج وزي� ��ادة االح �ت �ق��ان وم�س�ت��وى
االس �ت �ن �ف ��ار .ووع� � ��دت إدارة ال �ج��ام �ع��ة
ّ
ب��إص��دار ب �ي��ان ت��ؤك��د ف�ي��ه أن ال�ج��ام�ع��ة
اليسوعية ليست جامعة فئوية وهي
ل �ل �ج �م �ي��ع ،ب �ح �س��ب م ��ا رش� ��ح ع ��ن ه��ذه
االجتماعات.

إخراج الطالب والطالبات من حرم الجامعة إثر اإلشكاالت (هيثم املوسوي)
ي� ��وم م �ش �ح��ون ب��ال �ت��وت��ر واإلش � �ك� ��االت
وال�ش��ائ�ع��ات ع��اش��ه ال �ح��رم امل��ذك��ور ،ما
اس�ت��دع��ى تحريك ف��وج ال�ت��دخ��ل الثاني
ف��ي ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ض�ب��ط ال��وض��ع
وف��رض األم ��ن .وم�ه�م��ا ك��ان��ت األس�ب��اب،
ّ
فهي ت��دل بوضوح على مدى االنقسام
ال �ح��اص��ل ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وال �ط�ل�اب ج��زء

مهم منه .علمًا أن الجامعة اليسوعية
ّ
ش��ك �ل��ت م �ي��دان��ًا س��اخ �ن��ًا ل�ت�ظ�ه�ي��ر ذل��ك
ب �س �ب��ب ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال�ط�لاب�ي��ة
ال �ت��ي ص� ��درت ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي ،وم��ا
رافقها وتالها من تسعير للحساسيات
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ح��زب �ي��ة ،وال س�ي�م��ا عبر
ً
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ف�ض�لا

ع��ن ق �ي��ام ط�ل�اب م��ن ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ب ��االح� �ت� �ف ��ال ب � �ف� ��وزه� ��م ،ب ��وض ��ع ص ��ور
ل�ب�ش�ي��ر ال �ج�م� ّ�ي��ل م��ع ع �ب ��ارات ت �ق��ول إن
الجامعة ه��ي «جامعة البشير» وإنهم
انتصروا على «اإلرهاب» في الجامعة.
ف��ي التفاصيل ال�ت��ي ّأدت إل��ى ال�ص��دام.
ف��وج��ئ ال� �ط�ل�اب امل� �ن ��اص ��رون ل�ل�ك�ت��ائ��ب
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وال�ق��وات اللبنانية صباح أم��س برسم
غ��راف �ي �ت��ي ع �ل��ى ال �ح �ي �ط��ان ال �ق��ري �ب��ة من
ّ
يجسد قلوبًا تتوسطها
حرم الجامعة،
ك�ل�م��ة «ش��رت��ون��ي» (ح�ب�ي��ب ال�ش��رت��ون��ي
املتهم باغتيال الرئيس السابق بشير
ّ
ال �ج �م� ّ�ي��ل) ،م ��ا اس �ت �ف��ز ب �ع��ض ال �ط�ل�اب،
ً
الذين ع� ّ�دوه عمال استفزازيًا مقصودًا؛
ألن��ه يتزامن م��ع حفل توقيع كتاب عن
ب�ش�ي��ر ال�ج�م� ّ�ي��ل داخ ��ل ح��رم «ه��وف�لان».
رد الكتائبيني والقواتيني كان انفعاليًا
وم �ب��ال �غ��ًا ب �م �ح �ت��واه ال �ط��ائ �ف��ي .ب� ��دأوا
ّ
بالتعرض لطالب حزب الله ومقاماتهم
الدينية ،وك��ال��وا لهم الشتائم ،ووص��ل
األمر إلى حد تعليق علم «الصدم» على
مدخل الجامعة.
ّ
الطالب من حزب الله ردوا باالحتشاد
خ � � � � ��ارج ال� � � �ج � � ��رم ال � �ج � ��ام � �ع � ��ي ودع � � � ��وا
خ �ص��وم �ه��م ل �ل �م �ن��ازل��ة ه� �ن ��اك ب �ع ��د أن
أقدمت إدارة الجامعة على إغالق الباب
الرئيسي للجامعة ومارست طقوسها
املفضلة بالفصل ب�ين ال �ط�لاب ،قبل أن
يحصل أي إخالل باألمن ،وهو أسلوب
س �ب��ق أن ّأدى إل ��ى ن �ت��ائ��ج ع�ك�س�ي��ة في
ّ
مرات كثيرة.
وخ�ل�اف ��ًا مل ��ا ج� ��رى ت ��داول ��ه ع �ب��ر ب�ع��ض
وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام وت �ص��ري �ح��ات ب�ع��ض
ال�س�ي��اس�ي�ين ،ل��م ي�ح�ص��ل أي «ح �ص��ار»
ل �ل �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ط�ل�اب
ح ��زب ال �ل ��ه ،ب ��ل ك��ان��ت ن �ي��ات ال �ت �ص��ادم
موجودة لدى الطرفني.
ص � ��دام األول داخ � � ��ل م �ق �ه��ى
ح� �ص ��ل ال� � � ُ
ال�ج��ام�ع��ة ،ف��أغ�ل�ق��ت األب ��واب الرئيسية،
وم� �ن ��ع ال �ج �م �ي��ع م ��ن دخ � ��ول ال� �ح ��رم أو
ال � � �خ� � ��روج م� �ن ��ه إال ل� �ب� �ع ��ض ال � �ح� ��االت
االستثنائية .ت�ح��ول التجمهر خارجًا
إل��ى ن��وع من االعتصام ،وأص� ّ�ر الطالب
ع �ل��ى االن �ت �ظ ��ار ح �ت��ى وص � ��ول وس��ائ��ل
اإلع�ل��ام ،وق��د أدل ��ى م �س��ؤول ح��زب الله

ف��ي الجامعة ،حسني ال�ح��اج ،بتصريح
رأى ف�ي��ه أن «اإلش� �ك ��ال ل��م ي �ب��دأ ال �ي��وم،
وأن «ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ت�ع�ت�م��د نهج
التحريض على الشيعة في الجامعة».
وقال «إن املشكلة ال تتعلق بتعليق علم
أو ك�ت��اب��ة ش �ع��ار ،ب��ل إن ال �ف��ري��ق اآلخ��ر
ال ي��ري��دن��ا ف��ي ال�ج��ام�ع��ة» ،متهمًا إدارة
الجامعة بأنها طرف.
رئ � �ي� ��س م �ص �ل �ح ��ة ال� � �ط �ل��اب ف � ��ي ح ��زب
الكتائب ،يوسف عبد النور ،اتهم حزب
ال �ل��ه ب��اف�ت�ع��ال امل�ش��اك��ل ب�ن�ح��و ممنهج،
مشيرًا إل��ى أن مشكلتهم مع ح��زب الله
أن��ه ال يتقبل أن الجامعة ه��ي «جامعة

المواقف السياسية
بدال
ساهمت بالتأجيج ً
من التهدئة

ال� �ق ��دي ��س ي� ��وس� ��ف» و«ج ��ام � �ع ��ة ب�ش�ي��ر
ال�ج�م� ّ�ي��ل» ...وق��ال إن ه�ن��اك خصوصية
لألشرفية ،و«ه��وف�لان» تحديدًا ،وعلى
الطرف اآلخر مراعاتها.
ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ك ��ان ل�ه��ا أث��ر
ً
س�ل�ب��ي ف��ي ال �ش �ح��ن ب� ��دال م��ن ال�ت�ه��دئ��ة.
وم� ��ا إن ن �ج��ح ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ف��ي
إب � �ع� ��اد ط �ل��اب ح � ��زب ال� �ل ��ه ن �ه��ائ �ي��ًا ع��ن
محيط الحرم ،حتى بدأ الطرف الثاني
ب��ال�ت�ج�م�ه��ر ب��ال �ق��رب م��ن ال �ح��اج��ز ال��ذي
وضعه الجيش هناك ،وفجأة ظهر نائب

ال�ك�ت��ائ��ب س��ام��ي ال�ج�م� ّ�ي��ل ب�ين الحشود
ّ
وأصر على الوصول إلى حرم الجامعة
«لتفقد األوض��اع» ،وك��اد ذل��ك أن يؤدي
إلى صدام بني الحشود (الذين حاولوا
إب �ع��اد آل �ي��ة ت��اب�ع��ة ل�ل�ج�ي��ش) وع�ن��اص��ر
الجيش اللبناني ،إال أن الضابط نجح
ّ
ب��إق �ن��اع ال �ن��ائ��ب ب� ��أن م��ا ي �ق��وم ب��ه غير
منطقي وس �ي��ؤدي إل��ى ن�ت��ائ��ج سلبية،
ّ
ّ
الجميل بتصريح رأى فيه أن
فاكتفى
«م��ا حصل حلقة م��ن مسلسل استفزاز
ح � � ��زب ال � �ل� ��ه ل �ل �ب �ن ��ان �ي�ي�ن ب� �ن� �ح ��و دائ � ��م
ومستمر» ،وق��ال« :الجامعة اليسوعية
ه � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ب� �ش� �ي ��ر ال � �ج � �م� � ّ�ي� ��ل .مل � ��اذا
تتحدوننا برموز مقاومتنا».
رئيس حزب القوات سمير جعجع ،أدان
م��ا وص �ف��ه ب�ـ «ال�ت��ره�ي��ب ال ��ذي ي�م��ارس��ه
ط �ل ��اب ح� � ��زب ال � �ل� ��ه ف � ��ي ال� �ي� �س ��وع� �ي ��ة»،
م �ط��ال �ب��ًا اإلدارة ب�ف�ت��ح ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ما
حصل .فيما أصدر التيار الوطني الحر
بيانًا استنكر فيه ما ع� ّ�ده «إس��اء ة إلى
ّ
الجميل» ،إال أن
الرموز الوطنية كبشير
مسؤول الجامعات الخاصة في التيار،
ج��ون ج��اك م��ان��اي��ان ،واف��ق ط�لاب حزب
الله على أن هناك تحريضًا على طائفة
أو مجموعة بعينها.
التيار الوطني الحر لم يكن وح��ده من
وقف على الحياد خالل إشكال البارحة،
تيار املستقبل لم يشارك أيضًا ،ولكنه
أصدر بيانًا في املساء يصف ما حصل
بأنه استفزاز ممنهج.
وك��ان الفتًا اهتمام رئيس الجمهورية
«إع�ل�ام� �ي ��ًا» ب �م��ا ح� �ص ��ل ،ف� �ص ��در ب �ي��ان
ي� �ق ��ول إن � ��ه أج� � ��رى س �ل �س �ل��ة ات� �ص ��االت،
شملت وزير الداخلية والبلديات وقائد
الجيش ورئ�ي��س الجامعة ومسؤولني
أمنيني ،مشيرًا إلى أنه «يجب أن تسود
ال��روح الرياضية ،ال التنكر والتشكيك
بالفائز والتحدي واستفزاز الخاسر».
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اليسوعية لطالبها :الجامعة للجميع
حسين مهدي
يعود طالب مجمع العلوم االنسانية
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة ال �ي��وم ال��ى
مقاعد الدراسة ،بعدما نجحت ادارة
ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي اح � �ت ��واء األزم� � ��ة ال �ت��ي
ن� �ش ��أت ف �ي �ه��ا ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ال �ش �ح��ن
ال� �ط ��ائ� �ف ��ي وال� � �ح � ��زب � ��ي .ول � �ك� ��ن ح ��رم
«ه ��وف� �ل�ي�ن» ف� ��ي االش ��رف� �ي ��ة س �ي �ب��دو
ك �ث �ك �ن ��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة ،اذ ان ال � �ع� ��ودة
ستترافق مع تدابير امنية بدأت منذ
م�س��اء ام��س ،حيث ان�ت�ش��رت عناصر
من الجيش وقوى االمن الداخلي في
محيط الجامعة من أجل حفظ األمن
وسالمة الطالب.
ادارة ال�ج��ام�ع��ة اع�ل�ن��ت ف��ي ب�ي��ان لها
انها حصلت على تعهدات «قاطعة»
م� ��ن م� �س ��ؤول ��ي ال �ه �ي �ئ ��ات ال �ط�ل�اب �ي��ة
ف ��ي األح� � ��زاب ب �ع��دم ت �ك ��رار م ��ا ح��دث
ق �ب��ل ي��وم�ي�ن .وط��ال��ب ال �ب �ي��ان ال �ق��وى

ً
ال �س �ي��اس �ي��ة ك ��اف ��ة ب ��اح� �ت ��رام رس��ال��ة
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
والوطنية ،واالم�ت�ن��اع ع��ن ك��ل م��ا من
ش��أن��ه إع��اق��ة قيامها ب�ه��ذه ال��رس��ال��ة.
وب � ��ذل � ��ك ح � ��اول � ��ت ال� �ج ��ام� �ع ��ة اب� �ع ��اد
نفسها ع��ن التصنيف ال ��ذي توضع
فيه ،معتبرة انها للجميع.
ه� ��ذا ف ��ي ال� �ب� �ي ��انّ ،ام � ��ا ف ��ي ال��وق��ائ��ع،
ف ��ادارة ال�ج��ام�ع��ة ل��م تحصل اال على
تعهدات شفهية بعد جهود مضنية
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل �ي �ه��ا .وب� �ع ��د س�ل�س�ل��ة
اج� �ت� �م ��اع ��ات ب�ي��ن رئ� �ي ��س ال �ج��ام �ع��ة
وال�ع�م��داء واجتماعات منفصلة بني
االدارة وكل طرف سياسي على حدة.
ّام � ��ا ف ��ي االع� �ل ��ام ،ف �ص ��در امل ��زي ��د م��ن
امل��واق��ف امل �ت��وت��رة ال �ت��ي ي�ح� ّ�م��ل فيها
ك� ��ل ط � ��رف ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر ب��اف �ت �ع��ال
االشكاالت ومحاولة فرض سيطرته
ع �ل��ى ال �ج��ام �ع��ة وط�ل�اب� �ه ��ا .ف ��ي ه��ذا
ال � � ��وق � � ��ت ،ي� �ن� �ت� �ظ ��ر ال � � �ط �ل��اب ن �ت ��ائ ��ج

ادارة الجامعة حصلت
على تعهدات شفهية
بعدم تكرار ما حصل
واحترام رسالة الجامعة
التعليمية

تحقيقات ادارة الجامعة واالجراء ات
ال� � �ت � ��ي س� �ت� �ت� �خ ��ذه ��ا ب � �ح� ��ق ال � �ط �ل�اب
املتسببني باالشكال ،علما ان االجواء
ُ
ال �س��ائ��دة ب�ين ال �ط�لاب ت�ش�ع��ره��م ب��أن

امللف سيطوى من دون اي اج��راء ات
عقابية تنص عليها االنظمة.
الى ذلك ،اف��ادت املعلومات بأن ادارة
الجامعة كانت تميل الى اصدار بيان
ب �ش �ك��ل م �ش �ت��رك ب �ي�ن ج �م �ي��ع ال �ق��وى
السياسية ،على ان يتم في هذا البيان
االعتذار باسم الجميع املشتركني في
االشكال على االساء ات التي تعرض
لها كل طرف ،ولكن طالب حزب الله
رف �ض��وا ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ال �ب �ي��ان ،وه��و
ما حال دون ص��دوره ،اذ اصر هؤالء
على انهم كانوا الضحية ولم يكونوا
السبب في ما جرى.
ل� ��ذل� ��ك اك � �ت � �ف ��ى م �م �ث �ل �ه ��م ب��ال �ت �ع �ه��د
الشفهي ال��ذي حصلت عليها ادارة
ال �ج��ام �ع��ة م��ن ج�م�ي��ع م�م�ث�ل��ي ال �ق��وى
ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة خ � �ل ��ال االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
ال� �ت ��ي ع �ق��دت �ه��ا م �ع �ه��م ،ك �م��ا اك �ت �ف��ت
ب ��ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال � �ت ��ي ص � � ��درت ع��ن
ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة وال � �ت� ��ي أع �ل �ن��ت

ال �ت��زام �ه��ا ب�ج�م�ي��ع ق � ��رارات ال�ج��ام�ع��ة
اليسوعية.
اال ان مسؤولي الهيئات الطالبية في
اح ��زاب ال�ك�ت��ائ��ب وال �ق��وات اللبنانية
وت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل اص� ��دروا ب�ي��ان��ا من
ج �ه �ت �ه ��م ،اع� �ل� �ن ��وا ف� �ي ��ه ع� ��ن االس� ��ف
«ال � �ش� ��دي� ��د ل �ل�اش � �ك� ��ال ال� � � ��ذي ح �ص��ل
ف��ي ح ��رم ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة
ل �ل �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة ول �ل �ت��داع �ي��ات
الناتجة عنه ،ب��دء ا بتعليق ال��دروس
أم � ��س وال � �ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء واألص � � ��داء
اإلع�ل�ام� �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة،
والتي رفعت نسبة التوتر لدى الرأي
ال �ع��ام ال �خ��ارج��ي» .واض� ��اف ال�ب�ي��ان:
«نأسف ملا حدث خارج الحرم خاصة
أن م �س �ب �ب��ي ه � ��ذه األح� � � ��داث ه ��م م��ن
محترفي أعمال الشغب ،ونصر على
ع��دم تعميم أي ح��ادث ف��ردي ونرفع
ال �غ �ط��اء ع��ن أي ت �ص��رف ف ��ردي مخل
باألمن وباللياقة السياسية الواجبة
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في التعاطي بني الطالب الجامعيني،
ونعبر عن ثقتنا الكاملة باإلجراء ات
التي اتخذتها إدارة الجامعة لجهة
اس �ت �ك �م��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق ح� ��ول م�س�ب�ب��ي
األحداث ،علما أن حزب الله وحلفاء ه
ف��ي الجامعة ق��اط�ع��وا جميع ق��رارات
اإلدارة وأع � ��رب � ��وا ع� ��ن ع � ��دم ث�ق�ت�ه��م
بتحقيق الجامعة».
ّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع��ل��ق ح ��زب ال �ل��ه ع�ل��ى ما
ح �ص��ل ع �ب��ر م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع�ق��ده
ال �ن��ائ��ب ح �س��ن ف �ض��ل ال �ل��ه ام ��س ف��ي
املجلس النيابي ،وقال «لو بقي هذا
ال� �ح ��ادث م �ح �ص��ورا ب�ي�ن ال �ط�ل�اب ملا
استدعى منا ان نتحدث ،لكن وبما
ان ه �ن��اك م��واق��ف س �ي��اس �ي��ة ص��درت
م��ن ب�ع��ض ال�ج�ه��ات وق�ل�ب��ت ال��وق��ائ��ع
وال�ح�ق��ائ��ق ،ف�ن�ح��ن ال �ي��وم ن �ح��اول ان
ن�ب�ين ل �ل��رأي ال �ع��ام حقيقة م��وق�ف�ن��ا».
اض � ��اف «ب ��االم ��س ك �ن��ا ام � ��ام ص�خ��ب
اع�لام��ي وسياسي ح��اول االستثمار

الطالب يعودون اليوم إلى جامعتهم (هيثم املوسوي)
م� � ��ن خ� �ل� ��ال ال� �ت� �ج� �ي� �ي ��ش ال� �ط ��ائ� �ف ��ي
وامل ��ذه� �ب ��ي .ورأي � �ن ��ا م� �ع ��ارك وه�م�ي��ة
خ ��اض� �ه ��ا ال� �ب� �ع ��ض ح� � ��ول م ��وض ��وع
ب�س�ي��ط ح�ص��ل ف��ي ال �ج��ام �ع��ة» .وق��ال

«ال ي� �ح ��ق ألح � � ��د ان ي� � �ص � ��ادر ق � ��رار
ال �ج��ام �ع��ة وال ان ي�س�م�ي�ه��ا ال ب��اس��م
حزبه وال باسمه ،فهذا كان في زمن
م�ض��ى ...ونحن قلنا الدارة الجامعة

ون�ق��ول�ه��ا علنا ال �ي��وم ،ان م��ا تتخذه
م��ن اج � ��راء ات ن�ح��ن م�ع�ه��ا ون��ؤي��ده��ا
واي اج � ��راء ت� ��راه م �ن��اس �ب��ا ك�ج��ام�ع��ة
تفتح اب��واب�ه��ا للجميع لتلقي العلم
واملعرفة ،وبالتالي فليسمح لنا من
يدعي الحرص على هذه الجامعة اال
يصادروا االخرين واال يمارسوا هذا
ال �ن��وع م��ن ال�ت�س�ل��ط وال�ه�ي�م�ن��ة على
الطالب وعلى الجامعة».
وردت منسقية ب�ي��روت ف��ي «ال�ق��وات
اللبنانية» على النائب حسن فضل
ال�ل��ه م�ك��ررة «أن الجامعة اليسوعية
هي جامعة بشير ،شاء من شاء وأبى
م��ن أب��ى ،وإن إدارة الجامعة تقديرا
منها لفخامة الرئيس الشهيد تضع
له صورة في داخل الحرم الجامعي.
ونؤكد لك ايضا وايضا أن الجامعة
ل�ه��ا ه��وي��ة ول��ن تتمكن أن��ت وح��زب��ك
م��ن ت�غ�ي�ي��ر ه ��ذه ال �ه��وي��ة ،وال تغيير
هوية لبنان».
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جامعات

إشكال «محدود» يوقف الدروس في الجامعة اليسوعية
حسين مهدي
اإلش��ك��ال ال���ذي ت��ج��دد أم��س ب�ين ط�لاب من
ال��ق��وات اللبنانية وآخ��ري��ن م��ن ح��زب الله
في الجامعة اليسوعية كان محدودًا ،ولم
يتخلله ع���راك ،إال أن ال��خ��وف م��ن اتساعه
وتفاقمه ،على غرار ما حصل يوم االثنني
امل���اض���ي ،دف���ع إدارة ال��ج��ام��ع��ة ال���ى إع�ل�ان
ت��ع��ل��ي��ق ال�������دروس م����ج����ددًا ،إال أن ق���راره���ا
اق��ت��ص��ر ع��ل��ى ك��ل��ي��ة إدارة األع����م����ال ف��ق��ط.

ول��م تنحصر تداعيات ه��ذا اإلش��ك��ال على
ت��ع��ل��ي��ق ال������دروس ،ب���ل ت���م ت��س��ج��ي��ل سابقة
ف��ي ح��ي��اة ه���ذه ال��ج��ام��ع��ة ب��دخ��ول عناصر
م����ن ق�����وى األم�������ن ال����داخ����ل����ي ال�����ى ح���رم���ه���ا.
وه�����و م����ا اس���ت���ف���ز ال����ط��ل�اب غ���ي���ر امل��ع��ن��ي�ين
باإلشكاالت ،إذ علت صرخاتهم ،وطالبوا
اإلدارة بالعمل الجدي من أجل وضع حد
ن��ه��ائ��ي مل��ا وص��ف��وه ب��ـ«امل��ه��زل��ة» ،ودع��وه��ا
ال������ى ات����خ����اذ ت����داب����ي����ر س���ري���ع���ة وح���اس���م���ة
ملحاسبة «امل��ش��اغ��ب�ين» ،ال��ذي��ن ال يتخطى

ع���دده���م ع���ش���رة ط��ل��اب .ط��ل�اب ك��ث��ر ال��ت��ق��ت
بهم «األخبار» ،أمسّ ،
عبروا عن سخطهم
مما يحصل ،واعتبروا أن «اإلعالم» مذنب
بمساهمته ف��ي نشر ّالشائعات وامل��واق��ف
السياسية ،ال��ت��ي ت��غ��ذي ال��ت��وت��ر والشحن
الطائفي ،وأش���اروا ال��ى أن أح��دًا ل��م يشهر
ال��س�لاح ف��ي اإلش��ك��ال ي��وم االث��ن�ين املاضي
كما ق��ي��ل ،ب��ل إن الفيديو ال���ذي بثته قناة
«أم تي في» ،ويظهر فيه «شابان من حزب
ّ
يصور أمام
الله» يطلقان النار في الهواء لم

حيدت
إدارة الجامعة ّ
نفسها عن كل ما يدور
من إشكاالت بين الطالب
خارج الحرم

اإلدارة مطالبة بتنفيذ تعهدها بمحاسبة من يثبته التحقيق متورطًا (هيثم املوسوي)

ح��رم ه��وف�لان ،كما ّادع��ت القناة امل��ذك��ورة.
كما أن أي طالبة لم ُينزع حجابها ،بحسب
ما ظهر في الفيديو املنتشر على يوتيوب
ب���ع���ن���وان «إش����ك����ال ج���ام���ع���ة ال��ي��س��وع��ي��ة _
إف�ل�اس ال��ق��وات ال��س��ي��اس��ي ي��ت��رج��م شتائم
وضرب» ،فهذا الفيديو ،يقول طالب ،يعود
ال����ى إش���ك���ال م��ن��ف��ص��ل ح��ص��ل ف���ي منطقة
ال��س��ودي��ك��و ،ال أم���ام ح��رم ال��ج��ام��ع��ة ...ينبه
الكثير من الطالب ال��ى أن ه��ذه الشائعات
عارية من الصحة ،وهي تساهم في زيادة

االح��ت��ق��ان ال��ط��ائ��ف��ي ،وال س��ي��م��ا أن بعض
ممثلي ال��ق��وى السياسية يستخدمونها
ف��ي م��ؤت��م��رات��ه��م ال��ص��ح��اف��ي��ة ك��م��ا ل��و أنها
حقائق .ليس في إشكال أمس أي تفاصيل
ت��س��ت��ح��ق ال����ذك����ر ،ف��ال��ت�لاس��ن ح��ص��ل أم���ام
مبنى إدارة األع���م���ال وان��ت��ق��ل ال���ى حديقة
ال��ج��ام��ع��ة ،وان��ت��ه��ى .إال أن أم���ن ال��ج��ام��ع��ة
ال��خ��اص ق���ام بالفصل ب�ين ال��ط�لاب ،وه��ي
أصبحت «عادة» يتم اللجوء إليها عند كل
حادث أو إشكال .املشكلة أن هذه الطريقة
تسمح بأن يستحوذ كل طرف على بقعة
م���ن ال��ج��ام��ع��ة ت��س��م��ى ب���اس���م���ه ،وت��خ��ت��ف��ي
املساحات املشتركة بني الطالب.
ب����ع����د ن����ح����و ن����ص����ف س�����اع�����ة م������ن ح���ص���ول
اإلش������ك������ال ،ع����م����دت اإلدارة ال������ى ت��وق��ي��ف
ال������دروس ف���ي ال��ك��ل��ي��ة ،م���ا أث�����ار م���وج���ة من
االع��ت��راض��ات ف��ي ص��ف��وف ال��ط�لاب ،ال��ذي��ن
طالبوا اإلدارة بتنفيذ تعهدها بمحاسبة
م����ن ي��ث��ب��ت��ه ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ت���ورط���ًا ،واع��ت��ب��ر
الطالب أن املحرضني ومفتعلي اإلشكاالت
معروفون ،وكاميرات املراقبة توثق كل ما
يدور في الداخل من مناوشات ،فما الذي
تنتظره ملحاسبة الطالب املتورطني «كي
ي��ت��وق��ف ه����ذا ال���رع���ب ال�����ذي ن��ع��ي��ش ف��ي��ه»،
بحسب جوي الطالبة في إدارة األعمال.
زميلتها ف���ارول���ي ت��ش��ارك��ه��ا ال�����رأي ،تقول
إن ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة ط����رد ال��ع��ن��اص��ر ال��ذي��ن
ّ
ويوجهونهم على
يعطون األوامر للطالب
نحو طائفي ،ووصفت ما تشهده الجامعة
ٍ
اليوم بأنه «غسيل دماغ للطالب».
ط��ل�اب ال��ي��س��وع��ي��ة أط��ل��ق��وا أم����س ص��رخ��ة،
واعتبروا أن ال شيء كان يستدعي تعليق
ال���������دروس .ل���ك���ن ص���رخ���ة ال����ط��ل�اب ل����م ت��ل��ق
أي ص��دى ل��دى إدارة الجامعة حتى اآلن،
ول�����م ت���ل���ق أي ص�����دى أي���ض���ًا ل�����دى ال��ع��دي��د
م����ن ال����وس����ائ����ل اإلع��ل�ام����ي����ة ال���ت���ي راب���ض���ت

ع��ل��ى م��داخ��ل ال��ج��ام��ع��ة ب��ان��ت��ظ��ار «ال��س��ب��ق
الصحافي» .إدارة الجامعة ّ
حيدت نفسها
عن كل ما ي��دور من إشكاالت بني الطالب
خ���ارج ال���ح���رم ،م��ع��ت��ب��رة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا «أن
ه��ذا ش��أن ال��ق��وى األمنية والعسكرية كما
أي إشكال داخ��ل الحرم تتولى أم��ره إدارة
ال��ج��ام��ع��ةح��ص��رًا» .ول��ك��ن اإلدارة ل��م تتخذ
حتى اليوم أي تدبير عملي وفعلي للحد
من حدة التوتر واالحتقان ،في حني بررت
ل�لإع�لام «أن تعليق ال����دروس م��ن الساعة
 11:30في كلية إدارة األعمال حتى نهاية
ي���وم األرب���ع���اء م��رت��ب��ط ب���ظ���روف االح��ت��ف��ال
ب��ت��وزي��ع ال���ش���ه���ادات ع��ل��ى ط��ل�اب امل��اس��ت��ر
وعددهم  160طالبًا في اليوم نفسه».
كما في داخل الحرم ،كذلك في خارجه ،إذ
على الرغم من وض��ع مهمة التصدي لكل
األحداث خارج الجامعة في عهدة األجهزة
األمنية ،لم تقم بتوقيف أي من املتورطني
في اإلشكاالت ،وال سيما أن بعضهم يظهر
في الفيديوهات املتداولة.
م���ط���ال���ب أك���ث���ري���ة ال����ط��ل�اب واض����ح����ة ،ع��ل��ى
ال���ج���ام���ع���ة اإلس��������راع ف����ي ات����خ����اذ ال��ت��داب��ي��ر
ال�ل�ازم���ة ،ب��وص��ف��ه��ا ج��ام��ع��ة ل��ك��ل ال��ط�لاب،
ول���ي���س���ت مل���ن���اص���ري ب��ش��ي��ر ال���ج���م���ي���ل ،وال
ملحبي حبيب الشرتوني .ومباني الكليات
واملقاعد والحديقة واملكتبة وغيرها هي
ليستفيد منها الطالب ،كل الطالب ،ال ألن
يقسم ال��ح��رم م��رب��ع��ات حزبية أو طائفية
ض��ي��ق��ة .ه���ؤالء ال��ط�لاب ي��ري��دون م��ن إدارة
الجامعة أن تعي املسؤولية على عاتقها
تجاه مستقبلهم ،كونها تستطيع ضبط
ال��وض��ع م��ن ال���داخ���ل ،وت��خ��ف��ي��ف االح��ت��ق��ان
وال���ت���وت���ر خ�����ارج ال���ج���ام���ع���ة ،وت���أك���ي���د دور
���اق ب��ي�ن ال���ط�ل�اب
ال���ج���ام���ع���ة ك���م���س���اح���ة ت���ل ٍ
ب��ك��ل ت��وج��ه��ات��ه��م ال��س��ي��اس��ي��ة وخلفياتهم
الثقافية والسياسية.
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إجراءات تأديبية في «اليسوعية»
إثر إشكاالت الجامعة اليسوعية (حسني مهدي) ،التي بدأت نهار
االثنني ،تم اتخاذ إجراء يقضي بفصل طالبني ومنعهما من دخول حرم
«هوفالن» ملدة  10أيام ،بانتظار اتخاذ اإلجراء املناسب بحقهما وبحق
غيرهما ممن تثبت التحقيقات إدانته .وتأتي هذه الخطوة في إطار
تخفيف االحتقان وتهدئة النفوس بني الطالب الذين يعودون الى مقاعد
الدراسة بعد انتهاء مفاعيل قرار تعليق الدروس.
الطالب األول ينتمي الى حزب الله ،واعتبر أحد املبادرين الى استفزاز
الفريق اآلخر من خالل شتمه داخل الجامعة ،أما الطالب الثاني فهو
ينتمي إلى القوات اللبنانية وقد عمد الى «دفع» أحد كبار املوظفني
اإلداريني في هوفالن ،وذلك نهار الثالثاء ،بعد التوتر البسيط الذي
حصل بني الطالب ،في حني تستمر إدارة الجامعة في تحليل كافة
الصور والفيديوات التي جمعتها من خالل كاميرات املراقبة وتلك التي
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي ،ليتخذ بعدها املجلس التأديبي
اإلجراء املالئم بحق املتورطني.
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الجامعة اليسوعية تحت وطأة اإلشكاالت
لم يعد طالب الجامعة اليسوعية الى املقاعد الدراسية بشكل كامل بعد.
ّ
فتخوف اإلدارة من تجدد اإلشكاالت دفعها الى تعليق الدروس في السنتني
الثانية والثالثة حتى اآلن ،وأبقت على الدروس في السنة األولى ،والدراسات
العليا ،إضافة الى الصفوف االختيارية .وبحسب معلومات حصلت عليها
«األخبار» ،فإن اإلدارة تحاول بهذه الطريقة تفريغ الجامعة من نصف
ً
وابتداء من
عدد طالبها تقريبًا ،وإبعاد طالب السنتني الثانية والثالثة.
هذا األسبوع ،ستحاول الجامعة أن تجد تقسيمًا يضمن عودة الدروس
ّ
في جميع السنوات ،وخصوصًا أن البرنامج الدراسي تأخر واالمتحانات
ّ
اقتربت ،فيما لم تتخذ اإلدارة أي إجراءات لناحية استدعاء طالب الى
التحقيق حتى اآلن.

