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حتالف »القّوات« و»امل�ستقبل« يف »الي�سوعية«

 يفوز يف »هند�سة زحلة« و»حقوق بريوت«
أعلنت »القوات اللبنانية«، في بيان، عن أّن التوافق 
كلية  ات  تخاب ان نتائج  على  راف  األط جلميع  املسبق 
الهندسة في اجلامعة اليسوعية ESIAM في زحلة، أّدى 
إلى فوز حتالف »القّوات« وتيار »املستقبل« بسبعة مقاعد، 

واملستقلني مبقعدين، ومقعد لـ»التيار الوطني احلر«.
اوول،  ال ش ت س ري ة، ك اح م د س ي ن: م ل م از ك وف
جويل نقوال، دومينيك بصيبص، ميشال شاوي ورميي 
ذا حجيري عن تيار  ّوات اللبنانية«، وش ق حمزو عن »ال
»املستقبل«، باإلضافة إلى جو واكيم وكريستيان شكياح 
وس عن »التيار الوطني  ام ارون اجل عن املستقلني وم

احلر«.

واعتبرت »القّوات« أن هذه النتيجة جاءت »لتضاف 
وات في  ق ب ال تصارات التي حققها ط ى سائر االن إل
مختلف اجلامعات اخلاصة حتى اآلن، ولتؤكد على وجه 
زحلة احلضاري احلر الذي يتبع نهج الدولة اللبنانية، 
فزحلة عرين للقوات اللبنانية وطالبها حراس ال يهابون 

املصاعب«.
وأصدرت املصلحة بيانا اعلنت فيه  عن »انه في بيروت 
USJ كلية احلقوق في HUVLEIN ، جامعة الرئيس 
في  وحلفائها  اللبنانية  وات  ق ال ازت  ف اجلميل  بشير 
اإلنتخابات الطالبية »بالتزكية« بعد إنسحاب مرّشحي 

التيار الوطني احلر، بنتيجة 11 - 0«.
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مواجهات طاحنة »وعلى الناعم« يف الي�سوعية بني 8 و14 اآذار

تفاوؤل من اجلانبني بالفوز وتاأكيد على ثبات التحالفات التقليدية
حممد جابر:

كل األجواء في اجلامعة اليسوعية توحي مبواجهة تقليدية 
بني قــوى 8 و14 اذار، وكــل األطــراف تستعد ملواجهة جديدة، 
انسحاب  بعد  مــونــو(  احلــقــوق)فــي مجمع  كلية  عــن  ستغيب 
العونيني وانحصار املنافسة بني مرشحي 14 اذار)او مستقلني 
ــمــرت اإلتـــصـــاالت عــن انسحاب  ــي فــلــكــهــم( وقـــد اث يـــــدورون ف
املستقلني وفوز قوى 14 اذار)بزعامة القوات( بالتزكية، كما ان 

القوات اللبنانية فازت بالتزكية بهندسة زحلة.
صورة التزكية هذه ال تبعد األنظار عن وجود »معارك طاحنة« 
في العديد من الكليات ومنها ادارة األعمال)وهي األكبر( اضافة 
الى  اضافة  واآلداب،  العلوم  وكلية  اإلقتصادية،  العلوم  الــى 
مواجهات »على الناعم«في كليات الطب والتأمني وغيرها وذلك 

فور افتتاح الصناديق اخلميس القادم.
وتبدو كل األطراف متفائلة بالفوز في انتخابات هذا العام، 
وهذا اجلو غالبا ما يسبق انتخابات اجلامعة اليسوعية، والتي 
تتميز دومــا معركتها بالقوة واحلــدة وارتــفــاع وتيرة الشحن 
خصوصا بني الثنائي املسيحي »التيار الوطني احلر« و«القوات 

اللبنانية«، وكما كل عام فإن كال الطرفني يعتبر الطرف األخر 
يسعى لإلستفادة من »الكتلة السنية والشيعية«، والتي كل منها 

تدعم طرفا من األطراف.
يبدو ان اجواء القوات اللبنانية هذا العام، هي اكثر حماسا 
من العام املاضي، ويتداول طالبها ومناصريها، توقعات بأن 
الــى حسم الوضع في  يكون الوضع افضل، مستندا بعضهم 
كلية احلقوق، والتي وحسب بعض القواتيني حسمت نتيجة 
غلبة الطابع املسيحي على اعداد طالبها خصوصا هذا العام، 
األعمال،  وادارة  الهندسة  فــي  مفاجئات  القواتيون  ويتوقع 

ستؤدي الى تغيير كبير في شكل الهيئة الطالبية.
في املقابل يالحظ ان الطالب العونيني ايضا مرتاحون 
لشكل املعركة ونتيجتها، رغم خسارة احلقوق، التي وحسب 
العونيني هي كلية صغيرة وتعداد طالبها محدود، وانسحاب 
العونيون  ويتوقع  تكتيكيا،  انسحابا  كان  منها  العونيني 
الكبير  وفي احاديثهم اجلانبية حتقيق نتائج من احلجم 
اقرب الى نتائج العام املاضي، خصوصا في ادارة األعمال 
في  نتائج شبه مضمونة  الــى  اضافة  واألداب،  والهندسة 
بعض الكليات الصغيرة، اضافة الى اإلتكال على مستقلني 

مقربني في كلية الطب وبعض كليات العلوم.
»والقوات  احلــر«  الوطني  من«التيار  كــال  يؤكد  املقابل  فــي 
اللبنانية« على ثبات التحالفات وقوتها داخل كل طرف، فالتيار 
الوطني احلر في حالة تنسيق دائــم مع حلفائه في حركة امل 
وحزب الله وتيار املردة واحلزب القومي السوري وبعض القوى 
»تيار  الدائم مع  التنسيق  القوات  املقابل تؤكد  اليسارية، في 
املستقبل«، و«الكتائب« و«األحرار«، ووجود استعداد للمواجهة 

الساخنة اخلميس 21 تشرين الثاني.
ويستنفر كال الطرفني في ادارة األعمال)وهي الكلية األكبر 
في بيروت( وهي شهدت في السنوات األخيرة تبادل السيطرة 
عليها بني 8 و14 اذار، ومتكن التيار العوني وحلفائه من الظفر 
مبقاعدها الــعــام املــاضــي، ويــعــول كــال الــطــرفــني على الطالب 

املستقلني وهم يشكلون شريحة هامة.
فــي املــقــابــل تــبــدو املــواجــهــات فــي »الــهــنــدســة« و«اآلداب« 
و«العلوم« قوية ايضا واحتماالت الفوز متكافئة رغم األرجحية 
السابقة، ولكن  األعــوام  نتائج  الى  بالنظر  للعونيني  النسبية 
تبقى املفاجئات واردة في عالم اإلنتخابات، ووحدها صناديق 

اإلقتراع ستفرز الهيئة الطالبية اجلديدة.



6
13919العدد    2013-11-22 الجمعة   

14 اآذار ت�ستعيد لغة الفوز يف »الي�سوعية« بانتزاعها اإدارة الأعمال

وت�ساُرب يف حتديد الأكرث ح�سدًا للمقاعد بني »التيار« و»القوات«
حممد جابر:

حققت القوات اللبنانية وحلفاؤها 
في قــوى الــرابــع عشر من اذار فوزا 
مهما على قوى التيار الوطني احلر 
وقوى الثامن من اذار في اإلنتخابات 
اليسوعية  ــلــجــامــعــة  ل الــطــابــيــة 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد انـــتـــزاعـــهـــا كلية 
ادارة األعــمــال )وهـــي األكــبــر( 6-9، 
الهندسة، وسابقا  كلية  في  وفوزها 
الوطني  التيار  فــاز  فيما  احلــقــوق، 
»العلوم  كليات،  في  وحلفاؤه  احلــر 
السياسية«،  و«العلوم  اإلقتصادية« 
و«العلوم«، و«اآلداب« و«الطب«، وكان 
البارز في نهاية اليوم األول احتفال 
طاب »القوات«والرابع عشر من اذار، 

عند مداخل مجمع »هوفان«.
وتـــضـــارب الــطــرفــني فـــي حتديد 
الفائز كما يحصل كل عــام، فتحدث 
التيار الوطني احلر عن فوزه في 14 
كلية في بيروت مقابل 4 للمستقبل 
و2 ملستقلني و3 شهدت تعادال، فيما 
اكدت »القوات اللبنانية«فوز قوى 14 
اإلنتخابات،  نتائج  مجمل  في  اذار 
اشارة الى ان ادارة اجلامعة اصدرت 

النتائج بعد ساعة من عملية الفرز.
وكــانــت اإلنــتــخــابــات قــد انطلقت 
اإلقتراع  صناديق  وفتحت  صباحا 
اجواء  وســط  املختلفة  الكليات  فــي 

الــعــونــيــون فــي الــســنــوات األخيرة( 
ــدســة الــتــي شــهــدت حماوة  ــهــن وال
والعلوم  العلوم  الــى  اضافة  كبيرة، 
الصغيرة  الكليات  وبعض  الطبية 
الــتــي شــهــدت مــواجــهــات محدودة، 
مــع اإلشــــارة الـــى ان كلية احلقوق 
في بيروت انتهت الــى فــوز 14 اذار 
العونيني،  انسحاب  بعد  بالتزكية 
كما فازت 14 اذار بالتزكية ايضا في 

كلية الهندسة)زحلة(.
على  األمنية  العناصر  واشــرفــت 
خصوصا  اإلنتخابات،  سير  حسن 
عند مداخلها وفي محيطها وخاصة 
في مجمع مونو وفي مجمعي طريق 
خصوصا  املجمعات،  وباقي  الشام 
غالبا  الــيــســوعــيــة  اجلــامــعــة  وان 
ــــؤدي الى  مـــا تــشــهــد حــســاســيــات ت
اشــكــاالت، اال ان هــذا اليوم مر على 
خير دون ان يسجل اي حادث يذكر، 
مــع اإلشـــارة الــى ان هيئة اإلشراف 
على اإلنتخابات واكبت العملية في 
ماحظتها  وسجلت  الطويل  اليوم 
منذ فتح الصناديق وحتى بدأ عملية 

الفرز وصدور النتائج.
اإلنتخابات  عـــام شــهــدت  وكــكــل 
لــم تستثني  التي  للشعارات  تــبــادال 
شخصية او فئة من كا الطرفني، اال 
ان روح املودة سيطرت على األجواء 

رغم النهار اإلنتخابي احلاشد.

زحمة انتخابية في »اجلامعة اليسوعية« )تصوير: طالل سلمان(

من احلماس بني كا الطرفني، اللذين 
انــــزال كــل مــا لــديــهــمــا مــن شعارات 
محاوالت  ومـــن  مختلفة  ســيــاســيــة 
حلشد اكبر عدد ممكن من األصوات، 
حيث كــان الــصــراع على اشـــده بني 
كل من 8 و14 اذار مع وجــود بعض 
املواجهة  خاضوا  الذين  املستقلني 

حتت شعار »جود من املوجود«.
الفوز  الفريقني توقعا  طــاب كا 
واكدا انهما يخوضان املواجهة من 
اجــل الــفــوز وانــتــزاع مقاعد الهيئة 
األقوى  املعركة  وكانت  اإلنتخابية، 
األعمال  ادارة  كلية  فــي  واألشــــرس 
التي شهدت جتمعات طابية كبيرة 

»مــــونــــو«، وشـــهـــدت اصطفافا  فـــي 
ينتزعها  من  وان  خصوصا  واسعا 
ســتــكــون حــظــوظــه اكــبــر فــي الهيئة 

الطابية.
وفـــي بــاقــي الــكــلــيــات كـــان هناك 
ايـــضـــا مـــواجـــهـــات قـــويـــة وشرسة 
فــي كــلــيــة اآلداب)والــــتــــي فـــاز فيها 

يدا:



مــعــارضــًا، واكتفت بنوع من  أو 
الترحيب احلــذر، بانتظار تبلور 
موقف عربي واضــح من التطور 
احلــــاصــــل فــــي املـــلـــف الـــنـــووي 
فيما استعجلت قوى  اإليــرانــي، 
وكأنه  االتفاق  بتوصيف  آذار   8

»انتصار جديد« ملصلحتها.
املتابعة،  هــذه  مــع  وبالتزامن 
ــة من  ــرب ــق أوضـــحـــت مـــصـــادر م
بدأ  سليمان  الرئيس  أن  بعبدا، 
اتـــصـــاالت مـــع الــســيــاســيــن من 
مختلف األطــراف لوضع خارطة 
الطريق التي رسمها في خطاب 

االستقالل السادس.
وقـــالـــت املـــصـــادر أن اتــصــاالت 
الرئيس سليمان، على هامش حض 
األطـــــراف عــلــى تــهــدئــة املــوقــف في 
شارع هوفالن ومنع تفاقم االحتكاك 
ــطــالب، عــلــى قــاعــدة احــتــرام  بــن ال
واحلــفــاظ  الطالبية،  الدميقراطية 
على املناخ الصحي داخــل اجلسم 
الطالبي بصرف النظر عن الوالءات 
االســـتـــقـــطـــابـــات  أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
تهدئة  ضـــرورة  تناولت  الطائفية، 
تكثيف  بانتظار  الداخلي  اخلطاب 
اجلهود إلعادة حتريك االستحقاقات 
تأليف حكومة  الوطنية، وال سيما 

جديدة.

للوضع الداخلي اللبناني، وذلك 
رهن مبسار تطبيق هذا االتفاق 
ــثــقــة بن  وعــمــلــيــة اســـتـــعـــادة ال

طهران وعواصم القرار الدولي.
ــــت أوســــــــاط ســيــاســيــة  وقــــال
مطلعة أن جناح تطبيق االتفاق 
مــن شــأنــه أن ينعكس انــفــراجــًا 
ستظهر  اللبناني  الــوضــع  على 
أثاره تباعًا عشية االستحقاقات 
الداهمة، سواء بالنسبة لتشكيل 
احلــكــومــة أو انــتــخــابــات رئاسة 
اجلمهورية. اما في حال حصول 
لسبب  التنفيذ  وتعثر  العكس، 
سيبقى  اللبناني  فــالــوضــع  ــا،  م
في دائرة التأزم الذي سينسحب 
أيضًا على باقي ملفات املنطقة، 

وخاصة األزمة السورية.
والحـــظـــت هــــذه األوســــــاط أن 
قوى 14 آذار لم تبد موقفًا رافضًا 

ميشال  الرئيس  انهمك  فيما 
ــيــمــان بــتــكــثــيــف اتــصــاالتــه  ســل
الحــتــواء اإلشــكــال الــطــالبــي في 
حرم كلية العلوم االجتماعية في 
»هوفلن«،  اليسوعية  اجلامعة 
كان الرئيس نبيه بري في طهران 
يلتقي مسؤولن كبارًا مستطلعًا 
ليس فقط آفاق االتفاق اإليراني 
- الــدولــي حـــول املــلــف الــنــووي 
اإليـــرانـــي، بــل طبيعة املــعــادالت 
الداخلية،  الساحة  على  املمكنة 
ــة،  فــي ضـــوء الــتــغــّيــرات اجلــاري
واملــتــمــثــلــة بـــعـــودة طـــهـــران الــى 
»بيت الطاعة« الــدولــي، في حن 
كــــان الـــرئـــيـــس جنــيــب مــيــقــاتــي 
ينتقل الى قطر كمحطة ثانية في 
جولة بــدأهــا فــي أنــقــرة مــن أجل 
دعــم اقــتــراحــه بــإقــامــة مخّيمات 
السورين  النازحن  الستيعاب 
فـــي نـــقـــاط آمـــنـــة عــنــد احلــــدود 
الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة، ولــكــن 
داخــل األراضـــي السورية وسط 
املتباعد  الرئاسي  االنهماك  هذا 
تركزت  واملشاغل،  باالهتمامات 
األنظار على املجريات التنفيذية 
لالتفاق اإليراني - الدولي، حلل 
ـــنـــووي، مــن زاويـــة  املـــوضـــوع ال
مدى انعكاسه انفراجًا أو تأزميًا 

موعد انعقاد »جنيف-2« واتخاذ 
ال على 

طالب خارج حرم كلية العلوم اإلجتماعية في جامعة القديس يوسف، والقوى األمنية التي وصلت ملنع اإلشتباك )تصوير: محمود يوسف(9

»قطوع اليسوعية«: جرس إنذار خلطورة   اخلطاب املتشّنج
رجال دين ادانوا إستهداف األبرياء بالتفجيرات وطالبوا بإطالق املوقوفني اإلسالميني

إرهابية ببريوت:

وزير الدفاع

وبيئة االإرهاب!

نقطة وسطر

�ص  18  
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»قطوع الي�سوعية«: جر�س 

)تتمة املنشور ص1(

إشكال هوفالن
زب الله«  ب »ح ال ب ط ك د اإلش ى صعي ل وع
مدعومني من حركة »أمل« وطالب »القوات اللبنانية« 
مدعومة من طالب حزب الكتائب، فقد أكدت أوساط 
ومعها  اليسوعية،  اجلامعة  أن  »اللواء«  لـ جامعية 
قطوعًا  اجتازت  األهلي  والسلم  الداخلي  االستقرار 

بكل معنى الكلمة.
وقالت إن عوامل ثالثة ساهمت في احتواء املوقف 

املتشنج، ابرزها:
1 - اإلجراءات الفورية التي اتخذتها إدارة اجلامعة 
دراسة من بعد ظهر يوم  واب وتعطيل ال بإقفال األب
أمس وطوال اليوم الثالثاء، من أجل تبريد اخلواطر 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء الوضع الذي اعقب 
فوز القوات اللبنانية وحلفائها في انتخابات الهيئة 

الطالبية في كلية العلوم االجتماعية.
2 - دور الفصل الذي لعبته وحدات اجليش والقوى 
األمنية األخرى حلصر ذيول االحتكاك ومنع االشتباك 
باأليدي ومنع اي شكل من اشكال الصدام اجلسدي، 
ونفت قيادة اجليش في بيان لها حدوث اي خلل امني 
ول اجليش  يستدعي تدخل اجليش، وقالت ان »دخ
الى اي حرم جامعي مشروط بطلب مسبق من ادارة 
اجلامعة املعنية، موضحة ان قوة من اجليش حضرت 

ملنع تفاقم االمور«.
الدكتور  ال سيما  املسيحية،  القيادات  رص  3- ح
ً عن  ل، فض ب سامي اجلمي ائ ن سمير جعجع وال
ور، وان تأخذ  قيادة »حزب الله« على عدم تفاقم االم
الشعارات  تب  ك ن  م ة  عرف مل ا،  راه ج م التحقيقات 
املسيئة بحق الرئيس الراحل بشير اجلميل، ومن بدأ 

بالشتائم والسباب، وكيف تطورت االمور.
وعقدت ادارة اجلامعة سلسلة اجتماعات طوال بعد 
الظهر، مع الفرقاء املتخاصمني، وكذلك مع القيادات 
االمنية، انتهت باصدار بيان قضى بتعليق الدروس 
الثالثاء،  وم  ي ال وال  االجتماعية ط العلوم  رم  ي ح ف
وجدد البيان التزام ادارة اجلامعة بثوابتها التاريخية 
والتزامها تطبيق املبادئ التي تستوجبها في القيام 
برسالتها، لتكون جامعة لكل لبنان وجلميع اللبنانيني 

على اختالف مذاهبهم وانتماءاتهم السياسية«.

9
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تال�سن واعت�سام يف »الي�سوعية«.. واجلمّيل وجعجع يدينان اال�ستفزاز للمناطق امل�سيحية

�سليمان: لتبقى االنتخابات اجلامعية  منوذجًا للدميقراطية يف وطننا
هي ليست املرة االولى التي تكون فيها اجلامعة اليسوعية مسرحًا للتالسن 
واالشكاالت بني الطالب من فريقي النزاع في لبنان، بفعل اخلطاب السياسي 
املتشنج مما انعكس على تصرفات الطالب، وكانت امس على موعد آخر من 
»املسرحيات الهزلية« التي تقدم على خشبة  املسرح السياسي اللبناني، فقد 
حصل امس تالسن فاعتصام خــارج اســوار اجلامعة، حتدث البعض عن انه 
تطويق لها، ووفق الروايات املتضاربة فان كل فريق يتهم اآلخر باستفزازه، 
اال ان االمــر اقتصر على التالسن فقط ولم يتطور الى عــراك بااليدي باجماع 
الروايتني، اال انه استدعى استنفارًا سياسيًا السيما من رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع والنائب سامي اجلميل اللذين اعتبرا ان حزب الله يريد وضع يده 

على البلد، وان عناصره تتحداهم في جامعة بشير اجلميل.
اجلامعة  حادثة  على  سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  وعلق   {
اليسوعية في هوفالن، معتبرًا أنه »يجب ان تسود الروح الرياضية وليس التنكر 
والتشكيك بالفائز والتحدي واستفزاز اخلاسر«، والفتًا إلى أن »أبسط قواعد 
الدميوقراطية تفترض اعتراف اجلميع بالنتائج وقبولها«، سائال »من األجدر 
من الطالب اجلامعيني مبمارسة الدميقراطية والتنافس االنتخابي الرياضي 
والــروح التنافسية الدميقراطية التي تصب في خانة حتسني أوضاعهم نحو 
األفضل؟ ودعا خالل سلسلة اتصاالت أجراها، شملت وزير الداخلية والبلديات 
في حكومة تصريف األعمال مــروان شربل، قائد اجليش العماد جان قهوجي 
ورئيس اجلامعة اليسوعية األب سليم دكــاش، إلــى أن تبقى االنتخابات في 

اجلامعة منوذجًا ملا يجب أن تكون عليه الدميوقراطية في وطننا.
فالتالسن الذي حصل في مجمع  »هوفالن« اتي كما روى مسؤول مصلحة 
الطالب في القوات اللبنانية ندمي يزبك لـ »اللواء« على خلفية نتائج االنتخابات 
االخيرة  التي حصلت االسبوع املاضي، فاالمر برأيه لم يكن وليد الساعة، فبعد 
االنتخابات وخسارتهم كان يظهر انهم يحضرون لشيء، وخرج امس 40 شابًا 
من اجلامعة حيث القاهم اكثر من مئة آخرون من املنطقة واعتصموا امام الباب 
وبدأوا بالشتائم والسباب بحق رموز مسيحية. ويعتب يزبك على تأخر القوى 
االمنية في احلضور حيث استغرق حضورها حوالى 3 ساعات، اال انهم كما 

يقول يراهنون دائما على الدولة.
} اما رواية طالب حزب الله عن املوضوع كما يرويها الطالب حسني احلاج 
باختصار بان الطالب »الشيعة« في اجلامعة يتعرضون منذ سنوات الستفزازات 
طائفية، و»متنني« لهم ان يستقبلوهم كما يقولون في جامعة بشير اجلميل، 
الطائفة ورموزها فخرج الطالب  بــدأت االستفزازات بالشتائم ضد  وباالمس 
من هناك كما اتفقوا سابقًا بعدم االجنرار الى االشكاالت واالكتفاء باالعتصام 
في اخلــارج، وهــذا ما حصل ولــم تكن هناك محاصرة كما روجــوا، واكــد انهم 
قاموا بتسجيل الشتائم التي كان طالب القوات يفذفونها بحقهم وحق طائفتهم 
وسلموها الى االدارة الجراء التحقيق، رغم حتفظهم عى بعض تصرفات االدارة 

في اجلامعة.
} وصدر عن قيادة اجليش- مديرية التوجيه البيان اآلتي: إن اإلشكال الذي 
حصل في إحدى اجلامعات على خلفية انتخابات طالبيه لم يتخلله أي إخالل 
باألمن يستدعي تدخل وحدات اجليش، بل اقتصر األمر على مشادات بني طالب 

على خلفيات سياسية.
إن دخول اجليش والقوى األمنية إلى حرم أي جامعة مشروط بطلب مسبق 
من إدارة هذه اجلامعة، أو من القوى األمنية املوجلة حمايتها، وهذا لم يحصل، 

وعلى الرغم من ذلك حضرت قوة من اجليش ملنع تفاقم األمور.

»ال اريد أن اطلق أي عنتريات الن العنتريات ال تطلق بل نقوم بها بوقتها، لديهم 
خطة واضحة املعالم لوضع اليد على لبنان«، متمنيًا »على ادارة اجلامعة فتح 
حتقيق باملوضوع وعناصر طالب حزب الله وما قاموا به من استدعاء لعناصر 
احلزب هو أمر غير مقبول واملطلوب من وزير العدل الطلب من النيابات العامة 

أن يعطوا االجهزة االمنية كل اسماء الطالب املوجودين«.
الفوقية  لـ »التصرفات  وغضبه  رفضه  عن  اجلميل  نــدمي  النائب  وعّبر   {
واالستفزازية التي قام بها طالب حزب الله في جامعة القديس يوسف - هوفالن، 

نتيجة فوز طالب قوى 14 آذار في االنتخابات الطالبية األخيرة«. 
وكان اجلميل ابلغ الطالب دعمه الكامل لـ »كرامتهم وحقهم بالتنوع السياسي 
داخل اجلامعة«، محمال »حزب الله مسؤولية إثارة النعرات والغرائز وشحن 

نفوس طالبه باحلقد والكراهية جتاه الطالب اآلخرين«.
»إدارة اجلامعة متابعة القضية ومحاسبة كل من يحاول  وطالب اجلميل 
التطاول بطريقة أو بأخرى على طالب، كل ذنبهم أنهم فازوا بطريقة دميقراطية«، 
كما دعــا »الــقــوى األمنية الــى التدخل السريع واحلــاســم لوضع حد مليليشيا 
حزب الله الطالبية والقاء القبض على مثيري الشغب واحالتهم على املراجع 

القضائية املختصة حملاسبتهم«.
وقــال: »وفــي حال تقاعس االدارة والقوى االمنية عن أداء مهامها، سنجد 

أنفسنا أمام خيار وحيد وهو الدفاع عن هوية جامعتنا وطالبنا«. 
} واصدر قطاع الشباب في التيار الوطني احلر بيانًا لفت فيه الى ان طالب 
هوفالن في اجلامعة اليسوعية فوجئوا بعبارات مكتوبة على اجلــدران فيها 
إســاءة للرئيس الشهيد بشير اجلمّيل، وابــدى جّد األسف حلصول هذا النوع 
من االستفزازات ويستنكر استنكارًا شديد اللهجة االساءة الى الرموز الوطنية 
كرمز بشير اجلمّيل. ودعا إدارة اجلامعة الى إجراء حتقيق دقيق حول احلادث 
وكشف مــا سّجلته كاميرات املراقبة فــي هــذا االطـــار ملعرفة مــا إذا كــان األمر 
مفتعال خللق االشكاالت في اجلامعة أم لالساءة للرئيس الشهيد بشير اجلميل، 
وطلب معاقبة الفاعلني ألّي جهة انتموا، ودعا كذلك طالب اجلامعة اليسوعية 
جميعًا الى ضبط النفس ومعاجلة كل املسائل بحنكة وروّيــة ملا فيه مصلحة 
الذي  الطائفي  اجلامعة. واكــد ان ما حصل نتيجة االستفزازات والتحريض 
كان يحّذر منه منذ بداية العام الدراسّي هذه السنة، ويشّدد على أّن اجلامعة 
اليسوعية التي كانت وستبقى في قلب املشهد السياسي الوطني، خصوصًا 
وأن تاريخها معروف بانطالق التظاهرات التي حررت لبنان من الوصايات، 
كانت وستبقى جامعة لطالب لبنان جميعًا وليس لفئة محّددة منهم كما رأى 

عدد من املسؤولني. 
} واستنكر »تيار املستقبل« في بيان، »ما شهدته جامعة القديس يوسف في 
هوفالن، من استفزاز ممنهج مارسه »حزب الله« بحق طالب اجلامعة وإدارتها 

واملنطقة التي تتواجد فيها«.
} وصدر عن منظمة الطالب في حزب الوطنيني األحرار بيانًا اشار فيه الى 
ان ما حصل يندرج ضمن إطار االستفزاز الذي يعمد هذا الفريق على افتعاله 
لتبرير وجوده أمنيا في املنطقة. ولن نسكت بعد اليوم على مثل هذه االفعال، 
مؤكدين أنه إذا ما تكرر التمادي على جامعاتنا ومناطقنا، فإن الرد سيأتي من 

أهالي املدينة في رسالة مباشرة لعدم التطاول مرة أخرى.

�أمال �سهيل

طالب »حزب الله«  يتجمعون خارج أبواب اجلامعة وسط انتشار القوى األمنية )تصوير: محمود يوسف(
اللجنة املركزية في حزب  } واستدعى ما حصل ردود فعل بدأها منسق 
الكتائب اللبنانية النائب سامي اجلميل الذي عقد مؤمترًا صحافيًا عاجال حّذر 
فيه من انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه اآلن في جامعة القديس يوسف - 
هوفالن فسنذهب الى »مشكل كبير«، مؤكدًا عدم السكوت عما يحصل. واوضح 
اجلمّيل انه تواصل مع قائد اجليش العماد جان قهوجي ورئيس اجلامعة، اال ان 
االمور مازالت على حالها، داعيًا قيادة اجليش وقوى االمن الداخلي الى التحّرك 
وحتّمل املسؤولية. ورأى ان »ما حصل اليوم )أمس( محطة جديدة في مسلسل 
بشكل  للبنانيني  الله  حــزب  استفزاز  وهــو مسلسل  الغائب  عــن  نحفظه  بتنا 
مستمر«. واشار الى انه »مت استفزازنا على أبواب جامعة »هوفالن« وداخلها 
والقوى االمنية لم تتدخل على مدى خمس ساعات«، الفتا الى انه »عندما رأينا 
ان الدولة لم تتحرك بدأ الشباب يتجمعون خارج اجلامعة ووصلنا الى مكان كان 

باالمكان ان يحصل اشكال كبير في االشرفية الى ان قرر اجليش التصرف«.
وتوجه الى قيادة »حزب الله« بالقول: »ملاذا تزرعون الكره في قلوب جماعتكم 
وما عالقتكم باغتيال الشيخ بيار اجلمّيل وحبيب الشرتوني ملاذا هذا الكره 
وهذا االستفزاز؟«، مضيفا »اجلامعة اليسوعية هي جامعة بشير اجلميل وملاذا 
تتحدوننا برموز مقاومتنا؟« الفتًا الى ان طالب اليسوعية فوجئوا بشعارات 
كتبت على حائط اجلامعة تشيد بحبيب الشرتوني قاتل الشهيد بشير اجلميل.

} كما استدعى املوضوع مؤمترًا صحافيًا آخر لرئيس القوات اللبنانية 

سمير جعجع الذي اشار الى ان »طالبًا من »حزب الله« وضعوا علما للحزب على 
عامود قرب اجلامعة اليسوعية في االشرفية، ولكن طالبنا لم يكترثوا كان هناك 
شتائم بحق رموز دينية وسياسيني وباالخص رئيس اجلمهورية السابق بشير 
اجلميل وإدارة اجلامعة حاولت استدراك االمر«، الفتًا الى ان »نحو 150 عنصرا 
اتوا من خارج اجلامعة، وإدارة اجلامعة طلبت من الطالب داخل اجلامعة البقاء 
فيها وهناك من لم يتمكن من الدخول الى اجلامعة ألن هناك عناصر من »حزب 
الله« حاصروا اجلامعة«، موضحًا ان »كان هناك مجموعة كبيرة من »الزعران«، 
وقوى االمن الداخلي موجودة منذ أول حلظة وعندما أتت تعزيزات من قوى 
االمن الداخلي ولم حتل االمور اال باتصاالت قامت بها القوى االمنية مبرجعيات 
من »حزب الله« ولم ينسحبوا كليا وما زالــوا حتى اآلن في الشوارع املوازية 
للجامعة«، مضيفًا »لن نترك أحدا بجرنا الى التصرف بطريقة ال نريد التصرف 
بها ولــن نسمح لطالبنا بالتصرف بنفس هــذه الطريقة«، متوجهًا الــى وزير 
الداخلية في حكومة تصريف االعمال مروان شربل بالسؤال »هل يعقل أن تكون 

القوى االمنية موجودة في وجه قطاع طرق وال تقول لهم ماذا تفعلون؟«.
وأشار جعجع في مؤمتر صحفي »أريد أن افهم هل ما تزال هناك قوى أمنية 
في البلد أم لم يعد هناك؟، ما حصل اليوم )أمــس( ليس مشكلة صغيرة على 
االطالق، واملسؤولون في الدولة هم من يدمرون الدولة وهم من يهمشونها بأي 
حق تكون القوى االمنية موجودة قرب اجلامعة ولم تطرد املوجودين«، موضحًا 

6
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ف�سل اهلل عن اإ�سكال »الي�سوعية«: معركة وهمية وا�ستثمار �سيا�سي

اجلامعة ت�ستاأنف الدرا�سة اليوم.. ودكا�ش: اأبوابنا مفتوحة للجميع
استأنفت جامعة القديس يوسف الدراسة في حرم العلوم 
اإلجتماعية اليوم، بعد تعليقها ليوم واحد على خلفية االشكال 
الذي حصل نهار االثنني املاضي، فيما اصدر رئيس اجلامعة 
األب سليم دّكاش بيانًا، اكد فيه ان ابواب اجلامعة مفتوحة أمام 
إنشائها،  دائمًا منذ  الطّلب دون أي متييز، كما كانت  جميع 
وكما تنّص عليه صراحًة شرعتها التأسيسية، مطالبًا القوى 
التعليمية والثقافية  السياسية كافًة بإحترام رسالة اجلامعة 
والــوطــنــيــة، معلنًا ان اجلــامــعــة بــاشــرت بــإجــراء التحقيقات 
التي  األخــيــرة  األحـــداث  عن  املسؤوليات  لتحديد  املوضوعية 

شهدها حرم العلوم اإلجتماعية.
الطائفي واالشــكــال، عقد عضو كتلة  الشحن  وتعليقًا على 
"الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، مؤمترًا صحافي في 
مجلس النواب رأى فيه ان "اجلامعة لديها تنوع طلبي يعكس 
تنوع املجتمع اللبناني، لكن ما حصل في اجلامعة هو صخب 
خلل  من  االستثمار  وحــاول  الوقائع  قَلب  وسياسي  اعلمي 
التجييش الطائفي واملذهبي"، معتبرا ان "ما حصل في اجلامعة 
لم يكن مبستوى هذا النوع من التحريض، ورأينا خوض معارك 

وهمية من قبل البعض حول موضوع بسيط في اجلامعة".
وسأل فضل الله "على ماذا هذا الصخب والتحريض؟"، الفتا 
الى ان هذا االمر "يظهر ان البعض لديه افلس ويبني معارك 

وهمية على اي حدث".
الدراسة،  مقاعد  على  زمــلء  "انتم  بالقول:  للطلب  وتوّجه 
بكل  واملعرفة  العلم  لتلقي  ابوابها  اجلامعة  هــذه  لكم  فتحت 

انفتاح وهي جامعة عريقة، ارتكوا اخللفات السياسية جانبا، 
عندما تتنافسون تنافسوا بشكل رياضي وعندما تختلفون ال 

ميكن اال ان حتلوا خلفاتكم اال باحلوار".
ولفت الى ان اجلامعة ما زال اسمها جامعة القديس يوسف 
وهي لم تعلن انها غّيرت اسمها، مشيرا الى ان ادارة اجلامعة 
قالت انه لم يحصل اي حصار وال "ضربة كف"، معلنًا "اننا دعونا 
الجراء حتقيق واتخاذ االجراءات القانونية بحق من قام بكتابة 

الشعارات على حائط اجلامعة".
"أّن منطقة األشرفية وجامعة  نــدمي اجلمّيل  النائب  *وأّكــد 
النقاش  يــكــون  أن  فــإّمــا  ألحــد  عصا  مكسر  ليستا  اليسوعية 
السياسي وغير السياسي داخل حرم اجلامعة وبني الطلب على 
وجه التحديد وبطريقة حضارية وسلمّية وتليق بالدميقراطية 
وإّما املشكل سيكون معنا خارج حرم اجلامعة في حال حصول 

أي إشكال في املستقبل".
* ورأى النائب محمد كبارة "أن ما حصل ضمن حرم اجلامعة 
وفي محيطها مبنطقة األشرفية ليس مجرد خلف سياسي بني 
الطلبة، بل هو تصعيد علني العتداءات احلزب اإلرهابي على 
إلرهابها  محاولة  في  املسيحية  الطائفة  معقل  في  اللبنانيني 

وإخضاعها لسيطرته".
* ورد رئيس "حركة التغيير" عضو األمانة العامة لقوى 14 
آذار احملامي ايلي محفوض على كلم النائب فضل الله، قائًل 
"احلق على جامعاتنا املسيحية التي تستوعب عناصر مسلحة 

وميليشيوية تتلطى حتت حجة الرغبة في العلم ".

على  اللبنانية"  ــقــوات  "ال فــي  بــيــروت  منسقية  ردت  *فيما 
النائب فضل الله في بيان أصدرته، اشارت فيه الى ان "اجلامعة 
اليسوعية هي جامعة بشير، شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكدة 
"أن اجلامعة لها هوية ولن تتمكن أنت وحزبك من تغيير هذه 

الهوية".
االستفزازي  املنطق  "ان  التقدمي  الشباب  منظمة  واكـــدت 
والتحريضي وردود الفعل اإلنفعالية غير مقبولة البتة، ال في 
فــي غيرها مــن اجلــامــعــات، التي هي  اجلامعة اليسوعية وال 
صروح تعليمية جلميع طلب لبنان دون أي متييز، وعلى هذا 
األساس فإن كل اجلامعات اللبنانية هي لكل طلب لبنان ال لفئة 
دون أخــرى، وال يجوز أبــدا احتكارها من أي فريق طلبي او 

سياسي".
واعتبر رئيس املجلس املاروني الوزير السابق وديع اخلازن 
ان ما حصل في اجلامعة ليس مألوفًا وال مسموحًا ان يتحول 

الى مكسر عصا للخلفات السياسية.
*وطالب رئيس االحتاد البيروتي الدكتور سمير صباغ بفتح 
حتقيق شفاف مع املسيئني وانزال العقوبة التأديبية بهم، وقال 
"اما آن االوان ليقلع الساسة الكتائبيني عن العقلية االنعزالية 
التي ال تزال حتى اآلن ماثلة في أذهانهم وظاهرة في ممارساتهم، 
فاذا كانوا يتنافسون مع أندادهم في الصف املسيحي فل جتوز 
املزايدة عليهم باللجوء الى مواقف وشعارات طائفية تعيدنا 
الى عهد انتهى وال عودة له"، كما استنكرت احلادث كل من حركة 

األمة، و "كتلة القرار احلر".
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»الي�صوعية« »ثكنة ع�صكرية« و»�صيجارة« ُت�صعل اخلالف جمددًا

اجلامعة تبحث قرار ف�صل املخّلني باالأمن بعد ر�صدهم بالكامريات
زينة اأرزوين:

لــــم متــــض ســــاعــــات قــلــيــلــة على 
استئناف الدراسة في جامعة القديس 
يــوســف، حتى كــاد »دخـــان سيجارة«، 
يشعل اجلامعة مجددًا، فمن الواضح ان 
نفوس الطالب التي شحنت باخلطابات 
املغلف ظاهرها باالستنكارات ملا حصل 
نهار االثنني املاضي من قبل رموزهم، 
وباطنها الذي يضج مبعاني ومفردات 
واملذهبي،  السياسي  االنقسام  تكرس 
فما كان من الطالب العائدين الى مقاعد 
دراســتــهــم بــعــد عــطــلــة قــســريــة، اال ان 
يفجروا هذا الشحن في وجه بعضهم 

البعض.
فاملصاحلة التي سعى اليها بعض 
التي  الشفهية  والــتــعــهــدات  ــطــالب،  ال
قبل  ادارة اجلامعة من  حصلت عليها 
ــم تـــأت بـــأي نتيجة،  ــة، ل االحـــــزاب كــاف
حــيــث وقــــع اشـــكـــال بــســيــط امــــس في 
حـــرم اجلــامــعــة بــني طـــالب مــن »حزب 
الله« واخــرون من »القوات اللبنانية«، 
فبحسب  تدخني سيجارة،  على خلفية 
الـــــروايـــــات، ان مــجــمــوعــة مـــن طالب 
»الـــقـــوات« ذهــبــت الـــى احلــديــقــة داخل 
من  طــالب  فمنعها  للتدخني،  اجلامعة 
ــلــه« وحــصــل الــتــالســن، فيما  »حـــزب ال
اشــارت معلومات الــى أّن أحــد الطالب 
في »الــقــوات« ويدعى )م. م(، عمد الى 
دفع اداريي اجلامعة بعد شتمه لـ»حزب 
الله«و كل من يناصره، مبررًا األمر انه 

منع من الدخول الى حديقة اجلامعة.
روايــــــــات اخــــــرى حتـــدثـــت عــــن ان 
االشكال حصل نتيجة نظرات متبادلة 
فيها شيء من التشفي من قبل الطرفني، 
وعلى الفور سارعت ادارة اجلامعة الى 

داخل احلرم تتولى أمره إدارة اجلامعة 
الكلية تعود  الدراسة في  حصرًا، وان 

وفق توجيهات إدارة الكلية. 
واكدت رئيسة حزب »الدميقراطيون 
ـــســـي شــــمــــعــــون، أن  ـــري االحــــــــــــرار« ت
»اجلامعات في لبنان ليس لها أي هوية 
ال حزبية وال سياسية وال طائفية كما 
هو حال املناطق، ومن املفترض ان يظل 
اي اشكال طالبي ضمن اطاره الطبيعي 
ومعاجلة اسبابه بهدوء، وان ال يأخذ اال 
مستغربة  البحت«،  االكــادميــي  حجمه 
»أخــذ بعض السياسيني ما حصل الى 
مكان آخر يدخل لبنان واملسيحيني في 
مــتــاهــات مــن املــفــتــرض ان يــكــون عدى 

عليها الزمن«.
كما توقف جتمع »وحدتنا خالصنا« 
»املرعبة«  والصراعات  التشنجات  عند 
التي اندلعت بني طالب جامعة القديس 
يوسف، وحّمل السياسيني وأنصارهم، 
من جانبي الصراع، املسؤولية الكاملة 
التي  الطائفية  املــخــاوف  تــأجــيــج  عــن 
تخدم مصاحلهم الضيقة، وتهدد البلد 

ومستقبل أبنائه.
بــــدورهــــا، شــجــبــت »هــيــئــة قدامى 
اللبنانية«  الـــــقـــــوات  ومـــؤســـســـي 
في  اجلمّيل  بشير  للرئيس  »التعرض 
رافضة  اليسوعية«،  اجلامعة  إشكال 
التحريض من اي جهة أتــى، وطالبت 
»بــــاجــــراء حتــقــيــق قــضــائــي يستعني 
املراقبة  وبكاميرات  اجلامعة  بحرس 
بكتابة شعارات  قــام  لكشف هوية من 
ـــة عـــلـــى احلــــائــــط خــــارج  ـــزازي ـــف اســـت
اجلامعة، وهل هو طالب في اجلامعة ام 
من خارجها والى اي جهة ينتمي ومن 
االجراءات  واتــخــاذ  بذلك  للقيام  دفعه 

القانونية بحقه؟«.

املتحدثون في قراءة املسودة

عروض فنية مميزة في األمسيةاليسوعية ثكنة عسكرية )تصوير: طالل سلمان(

»بقجة الفّنية في وسائل اإلعالم العاملية 
)كـ«نيويورك تاميز«، و«لو فيغارو«(، كما 
Southeby« وغيرها من   « ُعِرَضت في 

اخلامسة عشرة من العمر.

التدخل وفض االشكال، والسيطرة على 
الــوضــع فــي كلية ادارة االعــمــال كــي ال 
تنتقل »الــشــرارة« الى الكليات األخرى 
وقامت بتعليق الدروس ليوم واحد عبر 
الطالب،  إلى  أرسلتها   »SMS« رسائل 
في محاولة ملعاجلة االشــكــاالت ومنعًا 
التدريس،  قاعات  إلى  وانتقاله  للتوتر 
على ان تستأنف الدراسة اليوم بشكل 
طبيعي في كافة الكليات، باستثناء كلية 
االدارة  االعــمــال، حيث ستتصل  إدارة 
بطالبها البالغهم عن موعد حضورهم 

إلى اجلامعة.
افالم  جمع  الــى  االدارة  عمدت  كما 
كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة املــنــتــشــرة داخـــل 
احلرم، للتدقيق فيها ورصد املتسببني 
ــع قبل ايـــام قليلة،  بــاإلشــكــال الـــذي وق
والتحقيق معهم واحالتهم على املجلس 

التأديبي، وقد علمت »اللواء« من مصادر 
لبحث  اجتماعا حصل  ان  االدارة،  في 
الــوضــع املتشنج بــني الــطــالب واتخاذ 
ــــرارات واجـــــراءات حــازمــة وصارمة  ق
بحق املتورطني في اعمال الشغب، قد 

تصل حدَّ الطرد من الكلية.
هذا املشهد يختصر ما يجري داخل 
حــرم اجلــامــعــة وخــلــف اســـوارهـــا، اما 
مــن يــريــد الــوصــول الـــى »اليسوعية« 
فعليه جتاوز عدد من احلواجز األمنية 
املداخل  وعلى  محيطها  فــي  املنتشرة 
تقترب  ان  بعد  لتتفاجأ  اليها،  املؤدية 
بثكنة  أنه مت استبدالها  عند مدخلها، 
عسكرية او كلية حربية، لكثرة العناصر 
األمنية املنتشرة في املكان، الى جانب 

تنوعها.
مبدرعات  اجلامعة  »ُحــصــرت«  فقد 

لــلــجــيــش، وعــنــاصــر مـــن قــــوى األمـــن 
لإلطفاء،  سيارة  الــى  اضافة  والفهود، 
لــلــتــدخــل الـــفـــوري فــي حـــال وقــــوع اي 
اشكال، ما استدعى بعض الطالب الى 
السخرية والقول: »كانوا يريدون نشر 
الدميقراطية عبر االنتخابات الطالبية، 
وهــــذا مــا حصلنا عــلــيــه، فـــرض حالة 
طــوارئ امــام الكلية، وترهيب للطالب 
وصل حد التفكير في البحث عن كلية 

اخرى«.
هــذا وقــد طالبت اجلامعة الوسائل 
االعـــالمـــيـــة، اإلتـــصـــال بــــــإدارة احلرم 
الصحيحة  املعلومات  على  للحصول 
بشأن كل ما يحدث في الكلية، مشيرة 
الــى أن اإلشــكــاالت التي حتصل خارج 
حـــرم اجلــامــعــة تــتــولــى شــأنــهــا القوى 
األمنية والعسكرية، كما أن اي اشكال 
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»الكتلة اللبنانية« حتاول �

يارد لـ»اللواء«: من ال�صعب افتتاح ف�صل خا�

جدل »عوين ــ قواتي« م�صتمر حول الفائز يف »الي�صوعية«

»الربتقاليون« يحتفلون و»القواتيون« ينتظرون النتائج الر�صمية

العلوم  كلية  نفذ طالب  البيضاء  بأثوابهم 
الطبية في اجلامعة اللبنانية احلدث، اعتصامًا 
ة، بعدما منعت وسائل 

حممد جابر:

بدأ طالب »التيار الوطني احلر« اإلحتفال بالفوز باجلامعة 
الفوز  اعلنوا تقدمهم 16-4 خصوصا عقب  اليسوعية بعدما 
ان  فيها)علما  الــتــعــادل  بعد  بالقرعة  »الهندسة«  بانتخابات 
القوات اللبنانية كانت قد اعلنت فوزها فيها( اضافة الى كلية 
التمريض، فيما ستتابع في األيام القادمة انتخابات رئاسات 
الكليات ليعرف اخليط األبيض من اخليط األسود وينتهي لغز 

اإلنتخابات الذي حّير الرأي العام.
وينفي القواتيون فوز »التيار الوطني احلر«، ويشير املسؤول 
الطالبي في القوات اللبنانية ندمي يزبك في حديث لـ »اللواء« الى 
انه يوجد رغبة بعدم الدخول في جدل مع الفريق األخر، وانتظار 
استكمال انتخاب الهيئات الطالبية في األيام القادمة، واصفا 
النسوان« وهو مجرد محاولة  بأنه »كحديث  العونيني  حديث 

خداع للرأي العام.
ولفت يزبك الى ان القوات اللبنانية تقدمت بطعن بالنسبة 
املستقلني  الطالب  احــد  غياب  الــى  الفتا  الهندسة،  إلنتخابات 
احملسوبني على القوات اللبنانية األمر الذي ادى الى اخلسارة، 
وخصوصا وان القرعة اعيدت 3 مرات وكان يفترض ان حتصل 
ملرة واحدة فقط، مشددا على ان العونيني احتفلوا بإنتخابات 

اللويزة رغم خسارتهم 0-42.
في املقابل اكد مسؤول الشباب والطالب في »التيار الوطني 
احلر انطوان سعيد«لـ«اللواء« على ان العونيني وحلفاءهم في 
8 اذار هم الفائزون في اإلنتخابات وحتى لو اخذنا بأرقامهم 
فــإنــه بعد فــوزنــا الــيــوم فــي »الــهــنــدســة« و«الــتــمــريــض« والتي 
اعلن القواتيون في السابق فوزهم بها يصبح لدينا 11 كلية 

باعترافهم وهذا ايضا كافيا للفوز.

وشدد سعيد على ان »التيار الوطني احلر« سيعقد مؤمترا 
ــعــام 16  ــلــرأي ال صحافيا فــي األســبــوع املــقــبــل يــقــدم خــاللــه ل
رئيسا في الهيئة الطالبية تابعني للتيار وحلفائه وسيكشف 
امام اإلعالميني من الصادق ومن الكاذب، مؤكدا ان الفوز في 
الهندسة كان شرعيا ألنه في قانون اجلامعة هناك قرعة بعد 

التعادل، نافيا ما قاله القواتيون عن قرعة حصلت 3 مرات.
واستمرت التعليقات وردود الفعل على ما جرى في اجلامعة 
اليسوعية ،وفور عودته من دبي، اطلع وزير العمل في حكومة 
تصريف األعمال سليم جريصاتي على االحداث املؤسفة التي 
جرت على مدخل حرم العلوم االجتماعية في اجلامعة في شارع 
هوفالن، وهو يناشد اليوم مختلف االحــزاب السياسية برفع 
ايديها عن اجلامعة اليسوعية، التي هي جامعة كل لبنان منذ أن 

نشأت الكلية االولى فيها ملئة وثالثني عاما خلت.
ان رئاسة اجلامعة وجمعية االبــاء اليسوعيني هما األدرى 
بــأمــورهــا وتــقــالــيــدهــا واحــــوال طــالبــهــا. ان رســالــة اجلامعة 
اليسوعية التثقيفية عابرة للطوائف واالحزاب واحلدود، ذلك 
ان العلم الذي استودعته اجياال من املتخرجني الرواد في لبنان 
وأمة العرب ودول االنتشار ال يحده حّد وال يتلّون بلون طائفي 

او سياسي. 
ان هذا الصرح االكادميي العريق، الــذي كان اول من ادخل 
النظام النسبي الى االنتخابات الطالبية التي جتري في كلياته 
ومعاهده العليا، امنــا هو عصّي على ان يصادر من اي كان. 

نأمتن رئيس اجلامعة على كل مقاربة ألي من احوالها.
اكد منسق اللجنة املركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب 
النبض  كــانــت  لطاملا  اليسوعية  اجلامعة  ان  اجلمّيل  ســامــي 
والعصب للحياة السياسية في لبنان منذ ستني عامًا وحتى 

اليوم، هي لكل الناس اال ان لها هويتها املعروفة«. 

اجلمّيل وفــي كلمة امــام طــالب خاليا اليسوعية وعــدد من 
اجلامعات حضروا مع انصار واصدقاء متضامنني اشار الى أن 
احلزب القومي السوري كان موجودًا في اجلامعة وكنا نخوض 
معارك انتخابية ضــده، لكن لم يحصل ابــدًا تطاول على حرية 
العمل الطالبي كما حصل امس األول، ولم نر يومًا مشاهد بعيدة 

عن هوية اجلامعة كما رأينا امس األول. 
وعّلق النائب اجلميل على كالم النائب حسن فضل الله من 
دون ان يسميه فقال: كالمه ينم عن امرين اما انه يعتقد اننا 
اغبياء او انه يعيش في عالم آخر«، واضاف: »يتهموننا بأننا 
بأننا خاسرون في معركة سوريا،  بناء على شعورنا  نتحرك 
هل التبس عليهم انهم هم من يخوض هذه املعركة ونحن او 

اجلامعة ال عالقة لنا بهذه املعركة ونتائجها.
ووجه اجلميل رسالة الى اإلدارة مفادها ان بقاء التوترات 
على حالها سيدفع العائالت املثقفة الــى عــدم ارســال اوالدها 
الى اجلامعة، ما سيؤدي بها الى خسارة طالبها ويؤثر على 

نوعيتهم.
وســأل »ملـــاذا اينما تتواجد مجموعات حلــزب الله حتصل 
مشاكل؟ الن قيادة حزب الله تبث احلقد في عقول الناس، في 
حني اننا اشخاص ال نحقد بل تربينا على محبة واحترام االخر 

لكن في الوقت نفسه تربينا على اهمية احلفاظ على كرامتنا«.
ــى الــطــالب بــالــقــول: »انــتــم امام  وخــتــم اجلــمــّيــل متوجهًا ال
مسؤولية احلفاظ على هــذه اجلامعة، حيث كنا نشعر ونحن 
نقف على درجــهــا بأننا ال ُنقهر وبــأن وراءنـــا تــاريــخ املقاومة 
والرجال العظماء الذين مروا من هنا، وتابع » االهم ان نبقى 
ايجابيني حتى النهاية وان مند يدنا ونطلب التعاون واحملبة 
لكن في الوقت نفسه اذا رفض الطرف االخر هذا االمر فنحن لن 

نتخلى عن جامعتنا ولن نستسلم ولن نسلمهم اياها«.   

ار يف �صيدا
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