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3329العدد    2013-11-26 الثالثاء 

إشكال طالبي في ”اليسوعية“ وتعليق الدروس اليوم

مدخل اليسوعية - هوفالن ظهر امس            تصوير فضل عيتاني

صدى البلد

شهدت جامعة القديس يوسف 
امـــس اشــكــاال طالبيا على خلفية 
االنتخابات التي جرت الخميس الماضي 
وأفضت الى فوز طالب قوى ١٤ آذار. 
ووفق الرواية التي تداولتها وسائل 
االعالم، اشارت الى ان طالبا من ”حزب 
الله“ حاصروا مبنى الجامعة اليسوعية 
في ”هوفالن“ رافعين اعالم الحزب، 
وقاموا بتهديد طالب ١٤ آذار بعد تالسن 
حصل بين الطرفين داخل الجامعة. وعلى 
الفور حضرت القوى االمنية من فصيلة 
االشرفية ومعها الجيش اللبناني، 
وانتشرت فاصلة بين الفريقين، وسط 
اجواء مشحونة. وأعلنت الجامعة تعليق 

الدروس اليوم. 
واما السبب الرئيسي الذي ادى الى 
هذا االشكال فكان بسبب كتابة مناصري 
”حزب الله“ اسم حبيب الشرتوني قاتل 
الرئيس بشير الجميل، على جدران 
الجامعة، ورفعوا اعالم ”الحزب“ على 
االعمدة المجاورة، ما استدعى الطالب 
من مناصري ”الكتائب“ و“القوات“ الى 
التوجه الى االدارة لمناشدتها التدخل، 

لكنها لم تتجاوب. 
واوضحت قيادة الجيش - مديرية 
التوجيه ”ان اإلشكال الذي حصل في 
إحدى الجامعات على خلفية انتخابات 

طالبية لم يتخلله أي إخــالل باالمن 
يستدعي تدخل وحدات الجيش، بل 
اقتصر األمر على مشادات بين طالب 
على خلفية سياسية. وان دخول الجيش 
والقوى األمنية إلى حرم أي جامعة 
مشروط بطلب مسبق من ادارة هذه 
الجامعة أو من القوى االمنية المولجة 
حمايتها، وهذا لم يحصل، ورغم ذلك 
حضرت قوة من الجيش لمنع تفاقم 

األمور“.
من جهة اخرى، اجرى منسق اللجنة 
المركزية في حزب الكتائب اللبنانية 
النائب سامي الجميل اتصاال هاتفيا 
بقائد الجيش العماد جان قهوجي 
ورئيس جامعة القديس يوسف االب 

سليم دكــاش مطالبا اياهما بتحمل 
المسؤولية تجاه االستفزازات التي 
يتعرض لها الطالب، الفتا الى انه اذا 
استمر الوضع على ما هو عليه في 
جامعة القديس يوسف فسنذهب الى 
”مشكل كبير“، مؤكدا عدم السكوت عما 
يحصل. وقال ”لن نسكت وهذا الوضع 
لن يستمر، فهناك استفزاز وكالم كبير 
يقال، وهو غير مقبول خصوصا في 

االشرفية واليسوعية“. 

بشير الجميل رمز
ووصف الجميل، في مؤتمر صحافي، 
ما حصل بانه ”محطة جديدة لمسلسل 
استفزاز حزب الله للبنانيين بشكل 

دائــم“، واوضــح ان ”الجيش اللبناني 
انقذ الوضع في اللحظة االخيرة، الننا 
كنا على وشك وقوع مشكل كبير وكدنا 
نجر البلد الى مكان ال يجب الوصول 
اليه“. واذ شدد على ”اننا نطالب ببناء 
الدولة والعيش معا“، سأل: ”لماذا الكره 
واالستفزاز وخلق هوة ال يمكن ردمها 
في المستقبل؟ شو الكن بهاالخبرية؟ 
أال تنوون بناء البلد معنا في المستقبل؟ 
الى اين ستذهبون بالطالق؟ قولوا انكم 
ال تريدون العيش معنا؟“. واكــد ان 
”الجامعة اليسوعية هي جامعة بشير 
وكل المقاومين، هل تتحدوننا فيها؟ 
هل نحن تحديناكم برموز مقاومتكم؟ 
على العكس نحن احترمنا مقاومتكم 
فلماذا تتحدون مقاومتنا مع رموزنا 
وشهدائنا؟“. وتوجه الى االمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله قائال: 
”انت تعرف ما معنى ان يكون هناك 
رمز لشريحة كبيرة للشعب اللبناني، النك 
رمز لشريحة كبرى من الشعب اللبناني 
أيضا. هذا الرمز اسمه بشير الجميل، 
فهل تقبل ان يتم التحدي لهذا االنسان 
كما حصل؟ هل تقبل ان نتحداك بهذا 
الشكل؟ وهل تقبل ان يتحداك شبابنا؟ 
لماذا تفقدون االمل بالشراكة وتصرون 

على هذا الموضوع؟“.

ال عودة الى الحوار 
كما عقد رئيس حــزب ”الــقــوات 

اللبنانية“ سمير جعجع مؤتمرا صحافيا 
في معراب، تطرق خالله الى ما حصل في 
هوفالن ، وقال: ”لن نترك أحدا يجرنا الى 
التصرف بشكل ال نريد التصرف به على 
اإلطالق، ونحن لن ندع طالبنا يتصرفون 
بنفس طريقة هؤالء ”الزعران“ بكل 
معنى الكلمة، نحن ليس لدينا طالب 
”عطلجية“ ليس لديهم ”ال شغلة وال 
عملة“ إال أن يسوحوا في الشوارع، فهذا 
الوضع ليس مقبوال“. وتوجه جعجع 
الى وزير الداخلية مروان شربل بالقول: 
”أيعقل ان تكون قوى االمن الداخلي 
المتواجدة قــرب الجامعة بمواجهة 
مجموعة من قطاع الطرق والفالتين 
دون أن تتصرف معهم بشيء؟ فكيف 
يمكن للمواطن اللبناني أن يؤمن بالدولة 
اذا كان يشهد يوميا على مثل تلك 
األحداث والتصرفات؟“. وأضاف: ”من 
يسألنا لماذا ال تشاركون في طاولة 
الحوار منذ عام، نقول له ألن هؤالء هم 
الجماعة المطلوب منا محاورتهم، فعلى 
ماذا سنتحاور معهم، أنتم تشاهدون 
تصرفاتهم اليومية، فهم يملكون 
خطة واضحة المعالم لوضع اليد على 
لبنان بطريقة أو بأخرى تظهر الى العلن 
في كل مناسبة. لن نستغبي أنفسنا 
ونعود الى الحوار ألن ما يحصل غير 
مقبول بكل المقاييس، ويهمني ان 
يدرك المسؤولون في هذه الدولة أنهم 

يقومون بتدميرها بأيديهم“.
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3330العدد    2013-11-27 األربعاء 

فضل الله: حادثة اليسوعية وهمية واستثمار سياسي

القوات اللبنانية رّدت على فضل الله واعتبرت كالمه بانه «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»            البلد

صدى البلد

اعتبر رئيس لجنة االعالم واالتصاالت 
النائب حسن فضل الله حادثة الجامعة 
اليسوعية وهمية ولالستثمار السياسي 
وذلك في مؤتمر صحافي قبل ظهر امس 
في المجلس النيابي، تناول فيه ما حصل 

في الجامعة. 
وسأل: ”لماذا هذه المعارك الوهمية 
وهذا الصخب؟ من اجل ”خبرية“ يمكن 
ان تكون تنافسا طالبيا او احتكاكا بين 
طالب، او ان احدهم الحظ كتابة على 
حائط ال نعرف من كتبها ويمكن ان 
يحقق فيها، وفجأة تحصر كل مشاكل 
البلد والعالم في هذا الحدث البسيط، 
فال التخصيب النووي االيراني اصبح هو 
الحدث وال جنيف االيراني وال جنيف 
السوري وال تعطيل تشكيل الحكومة 
وال التخريب وال االرهاب االنتحاري وال 
تعطيل مصالح الناس ومجلس النواب 
الخ. لم يعد من شغل وعمل واهتمام 
سوى في هذا الموضوع للبناء عليه 
واالستثمار السياسي عليه. في كل 
االحوال، تبين ان هناك من يرى افالسه 
وخسارة لرهاناته يحاول ان يبني على 
اي حادث مثل هذه المعارك الوهمية“.

تدخل سياسي
وتابع: ”نحن لم نكن نعرف بتفاصيل 
هذا الحادث او ما حصل حتى ال نسميه 
حادثا. وقد تواصلنا مع المعنيين في 

هذا الموضوع في ”حزب الله“ الذين 
لم يكونوا في الحقيقة في صورة هذه 
التفاصيل، وبدأوا بمتابعة هذا الموضوع 
الذي قد يحصل في اي جامعة وبين 
الطالب، من مشاحنات وتنافس والذي 
تترك معالجته للطالب داخل الجامعة، 
وال داعي الي تدخل سياسي من اي جهة 
في هكذا موضوع الذي يمكن ان يعالج 
في مكانه وفي اللحظة نفسها. لكن ما 
حصل هو التدخل من خارج الجامعة، 
التدخل السياسي، ومن خالل المواقف 

التحريضية التي صدرت والتي هي ضد 
التنوع الثقافي، وضد الطالب، وتحرض 
الطالب بعضهم على بعض، علما انهم 
زمالء على مقاعد الدراسة. فهل يعقل 
ان يأتي بعض السياسيين ليحرضوهم 

بعضهم على بعض“. 

جامعة ”بشير“
وردا على سؤال من ان مشكلة ”حزب 
الــلــه“ هــي فــي أن الجامعة سميت 
جامعة ”بشير“، قال فضل الله: ”اذا 

كانت جامعة القديس يوسف اخذت 
قرارا بتغيير اسمها فلتعلن هذا االمر، 
وعندما تعلنه فان الطالب الذي يرغب ان 
يتعلم في جامعة تحمل االسم المذكور 
يذهب اليها، والذي ال يرغب في التعلم 
فيها يذهب الى جامعات اخرى“. واشار 
الى ”استغالل الحادث في ظل الظروف 
الراهنة، فمن يخسر في السياسة يتوتر 
ويأخذ اي حادثة الى االستثمار، ولكن 
حتى في هذا االمر ”ما عم تظبط معو“، 
قلبوا الحقائق وقدموا رواية غير صحيحة 

واطلقوا الكالم“. وأكد ان ”بيان الجيش 
وبيان الجامعة هي مصادر موثوقة، ولكن 
السياسي من خارج الجامعة فان بياناته 
ليست ذات قيمة، هذا فقط للتحريض. 
هناك في البلد من يريد افتعال مشكل 

على اي حادثة للقول انا هنا موجود“.

توضيح اليسوعية
وصدر عن األمانة العامة للجامعة 
بيان توضيحي اشارت فيه الى ان اإلدارة 
اتخذت التدابير الالزمة، بالتنسيق 
الدائم مع قوى األمن الداخلي والجيش 
اللبناني، للفصل بين الفريقين والحؤول 
دون تحول المشادات الكالمية إلى 
تشاجر. وإذ تنوه إدارة الجامعة بالدور 
الفاعل الذي قامت به القوى األمنية 
والعسكرية، أكدت أن هذه القوى، كما 
إدارة الجامعة، قد تحملت مسؤولياتها 
كاملة في هذا المجال، وبأنه لم يسجل 
في حرم الجامعة أي تدافع أو تشابك أو 

تضارب بين الطالب.
وكتدبير احترازي، وحرصا على سالمة 
الطالب، قررت إدارة الجامعة تعليق 
الدروس في حرم العلوم اإلجتماعية بعد 
ظهر اإلثنين وطوال يوم امس. وتقوم 
إدارة الجامعة بإجراء اإلتصاالت الالزمة 
مع جميع المعنيين لوضع حد نهائي 

لهذا الوضع.

رد القوات
في سياق متصل، ردت منسقية 
بيروت في ”القوات اللبنانية“ على فضل 

الله واصفة كالمه بانه اعتمد أسلوب 
”ضربني وبكى سبقني واشتكى“. 

واكــدت المنسقية أن ”الجامعة 
اليسوعية هي جامعة بشير، شاء من شاء 
وأبى من أبى، وإن إدارة الجامعة تقديرا 
منها لفخامة الرئيس الشهيد تضع 
له صورة في داخل الحرم الجامعي“. 
واضافت ”نؤكد لك ايضا وايضا أن 
الجامعة لها هوية ولن تتمكن أنت 
وحزبك من تغيير هذه الهوية، وال تغيير 

هوية لبنان“. 

القرار الحر
كما عقدت ”كتلة القرار الحر“ في 
دائرة بيروت األولى اجتماعا في مكتب 
النائب ميشال فرعون في االشرفية، 
حضره النائبان نديم الجميل وسيرج 
طورسركيسيان، وعماد واكيم ممثال 
ــقــوات اللبنانية“ وممثلون عن  ”ال
احزاب ١٤ آذار وأعضاء مجلس بلدية 
بيروت ومخاتير المنطقة. واكد فرعون 
”التمسك بالديمقراطية وثقافة االنفتاح 
واحترام القيم والخصوصيات التي 
تميز المنطقة“، مشددا على ”رفض أي 
انتهاك لهذه الروحية وأي تجن على 
رموز المنطقة وأي استهداف للرموز 
الدينية واعتماد مــزايــدات في غير 
محلها“. ولفت فرعون باسم المجتمعين، 
الى ان ”معالجة القضايا الجامعية 
والطالبية متروكة إلدارة الجامعة التي 
تخدم الجميع، ولوزارة التربية والهيئات 

الطالبية، كما الى وزارة الداخلية“.
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الخازن: ما حصل في 
”اليسوعية“ غير مسموح

اعــتــبــر رئــيــس المجلس الــعــام 
الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، 
أّن ”ما حصل في الجامعة اليسوعية 
ا وال مسموًحا أن يتحّول 

ً
ليس مألوف

إلى مكسر عصا للخالفات السياسية“.
وأضـــاف: ”مــا جــرى في الجامعة 
قية  ميثا في  يقة  لعر ا  ، ليسوعية ا
ال يشّرف  طــالبــهــا،  بين  عل  لتفا ا
الحركة الطالبية من هذه الجهة أو 
تلك وال يرضي قياداتها، ألّن الروح 
األكــاديــمــيــة هــي الــتــي يمكن أن 
تسود العالقات بين أطراف من كل 
االتجاهات والمشارب. ولم يكن أمام 
ل ألّن 

ّ
الجيش اللبناني مجال للتدخ

القضية لم تحصل فيها ضربة كف، 
 على مسافة واحدة من األفرقاء 

ّ
بل ظل

لتسوية الحالة المتشّنجة الناتجة من 
االحتدام السياسي المتراكم والذي لم 
يصل في أي حرم جامعي حّد التراشق 
باالتهامات. ففي النهاية جميع هؤالء 
الطالب هم أبناء هذا الوطن، الذي 
العسكرية، في  المؤسسة  تحرص 
تربيتها الوطنية، أن يبقوا في حدود 
الروح الرياضية والتنافسية العادلة“.
ــمــهــم، أّن القضية  ــم: ”ال وخــت
تنفيًسا  تعُد كونها  لم  لجامعية  ا
ا بين الشباب في النظرة إلى  احتقانّيً

أدوار قياداتهم“.
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3332العدد    2013-11-29 الجمعة   

صدى البلد

ــل سليم  ــم ــع اطـــلـــع وزيـــــر ال
جريصاتي، فور عودته من دبي، 
على ”االحداث المؤسفة التي جرت 
على مدخل حرم العلوم االجتماعية 
في الجامعة اليسوعية في شارع 
”هوفالن“، وناشد ”مختلف االحزاب 
السياسية رفع ايديها عن الجامعة 
اليسوعية، التي هي جامعة كل 

”اليسوعية“ بين جريصاتي والجمّيل
لبنان منذ أن نشأت الكلية االولى 

فيها لمئة وثالثين عاما خلت“.
ــة الجامعة  ــاس وقــــــال:“ان رئ
ــاء اليسوعيين هما  وجمعية اآلب
األدرى بأمورها وتقاليدها واحوال 
طالبها. ان رسالة الجامعة اليسوعية 
التثقيفية عابرة للطوائف واالحزاب 
ــك ان العلم الــذي  والــحــدود، ذل
استودعته اجياال من المتخرجين 
الرواد في لبنان وأمة العرب ودول 
االنتشار ال يحده حد وال يتلون بلون 

طائفي او سياسي“.

الجميل
واكــد منسق اللجنة المركزية 
لــكــتــائــب اللبنانية  ــي حـــزب ا ف
النائب سامي الجميل، في كلمة 
امام طالب خاليا جامعة القديس 
يــوســف (اليسوعية) وعـــدد من 
الجامعات حضروا مع انصار واصدقاء 
متضامنين، ان ”الجامعة اليسوعية 
لطالما كانت النبض والعصب للحياة 

 
ً
السياسية في لبنان منذ ستين عاما
وحتى اليوم، وفي وقت كانت كل 
االحزاب معطلة وكانت القيادات إما 
في المنفى او في السجن كان هناك 
مكان واحد يشكل صوت الحرية 
ويعبر عن رأي مجموعة كبيرة من 
اللبنانيين، هو الجامعة اليسوعية، 
وقال :“كنا هذا الصوت الصارخ من 
على درج اليسوعية، وهما بالنسبة 
لنا رمز كبير، بل هي لكل الناس اال 

ان لها هويتها المعروفة“.
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