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} بيروت - »الحياة«

> انته���ت معركة االنتخاب���ات الطالبية 
اللبنانية في ف���روع »الجامعة اليس���وعية« 
أول م���ن أمس م���ن دون تحدي���د رابح فيها. 
وقال رئيس حزب »القوات اللبنانية« س���مير 
جعجع خ���الل لقائه وفدًا من طالب الجامعة 
»إن االنتصار اليوم ليس انتصارًا لنا كحزب 
ب���ل هو انتصار لفكرة على فكرة أخرى، فمن 
ربح ليس���ت القوات وقوى 14 آذار بل لبنان 
عشية ذكرى االستقالل، لبنان الحرية، لبنان 
الس���يادة«. وأضاف: »من خسر أمامنا ليس 
حزب���ًا معين���ًا بل فك���رة معينة وه���ي لبنان 

األسود، لبنان الحرب«.
وإذ رأى »أن م���ا أنج���زه الط���الب اليوم 
م���ا هو إال الخطوة األول���ى التي ال يجب أن 

تتوق���ف عند هذا الحد بل أن تس���تمر لبناء 
الوط���ن وتأس���يس الدولة الفعلي���ة«، حض 
جعجع الشباب على »البقاء على هذا الزخم 
للمشاركة في االستحقاقات المقبلة بدءًا من 
رئاسة الجمهورية مرورًا بتشكيل الحكومة 

وصواًل إلى االنتخابات النيابية«.
والتقى رئيس تكتل »التغيير واإلصالح« 
النيابي ميش���ال عون الط���الب الفائزين في 
انتخابات الجامعة. وقال: »إن نجاحكم اليوم 
ه���و نتيجة نش���اط متواصل، ولك���ن آمل أال 
يتوقف نشاطكم عند عملية انتخاب جامعية 

ليستمر على مستوى الوطن«. 
وأضاف: »أال يمك���ن للمرء أن يعيش في 
وطن ويكون هامش���يًا على ما نالحظ اليوم، 
فاألوراق البيض���اء كانت كثيرة اليوم، وهي 
تعني وق���وف صاحبها على الحياد، وأعتبر 

الحياد بيتًا برس���م اإليج���ار، ألنه يقبل بكل 
بشيء وال يكون خيارًا خاصًا به«.

وتابع: »أنتم تعيشون في محيط مجنون، 
ونريد من العاقلين أن يرجعوا المجانين إلى 
الصواب«. وأش���ار إلى أن »الدولة اللبنانية 
منهوب���ة، وخزينتها منهوب���ة أيضًا والخط 
السياس���ي الذي قام ب�س����رقة هذه األم�وال 
هو معارض لخط�كم الس�ياسي«، م�س�تغربًا 
كي���ف »يدع���م البعض من س���رق وم���ن قتل 

وذبح«.
وقال: »يقوم البعض بتبرير أعمال جبهة 
النص���رة و »داع���ش«، ويعتب���رون أن كل ما 
يق���ال عن أعمالهم اإلرهابي���ة غير صحيح«، 
مؤكدًا أن »اإلش���كاالت الطائفية والتعديات 
التي تحص���ل في الجامعات ال تس���اهم في 

بناء الوطن بل بتخريبه«. 

التقيا طالباً فازوا باالنتخابات يف اجلامعة اليسوعية 

جعجع: من خسر أمامنا لبنان األسود
عون: احلياد بيت برسم اإلجيار
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} بيروت - »الحياة«

> تسبب امس سجال كالمي بين طالب الجامعة 
اليس���وعية - ف���رع هوفالن في األش���رفية، حصل 
بعد ايام على االنتخاب���ات الطالبية في الجامعة، 
لم يجر تداركه في حينه بل ترك لس���اعات يتفاعل 
داخل الجامعة كما خارجها، بإش���كال سياس���ي - 
حزبي وكاد يتس���بب بتصادم حزبي في الش���ارع. 
وخرج اإلش���كال ال���ى العلن من خ���الل مؤتمرين 
صحافيي���ن االول لعضو كتل���ة »الكتائب« النيابية 
س���امي الجميل س���أل فيه عن »معنى الشراكة في 
البل���د في ظل االس���تفزاز« والثان���ي لرئيس حزب 
»القوات اللبنانية« سمير جعجع نبه فيه مسؤولي 
الدول���ة الى انهم »يوط���ون مدم���اك الدولة بعدما 
ترك���وا الرعاع والزعران في محي���ط الجامعة ولم 
يتعامل���وا معهم اال بعد اتصاالت قامت بها القوى 
االمنية مع »حزب الله« ولم ينسحبوا كليًا وال يزال 

بعضهم في بعض الجهات المحيطة بالجامعة«.
ومس���اء اج���رى رئي���س الجمهورية ميش���ال 
س���ليمان اتصاالت ش���ملت وزير الداخلية مروان 
شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس 
الجامع���ة االب س���ليم دكاش ومس���ؤولين امنيين 
وطالب بوجوب »ان تسود الروح الرياضية وليس 
التنك���ر والتش���كيك بالفائز والتحدي واس���تفزاز 
الخاس���ر«. وقررت الجامعة تعليق الدراسة اليوم 

في كلية العلوم االجتماعية.
وكان الط���الب فوجئ���وا ل���دى وصوله���م إلى 
الجامعة صباحًا بكتابات على جدرانها تحمل اسم 
حبيب الشرتوني )المتهم بجريمة اغتيال الرئيس 
الس���ابق بش���ير الجميل( مع رس���وم لقلوب حول 
االسم، ما اعتبره الطالب الذين ينتمون الى حزبي 
»الكتائ���ب« و»الق���وات اللبنانية« اس���تفزازًا لهم، 
وحصلت حركة احتجاج وتبعها تالسن مع الفريق 
اآلخر من الطالب الذين ينتمون الى قوى »8 آذار« 
وامتد التالسن إلى وس���ائل التواصل االجتماعي 
وعل���ت النبرة واس���تدعى ط���الب مناصرين لهم، 
وجاء ش���بان على دراج���ات نارية من محلة خندق 
الغميق واستنفروا خارج الجامعة. والحقًا حضر 

مناصرون من »القوات« و»الكتائب« الى الجامعة.
وكان وصل إلى حرم الجامعة النائب ميش���ال 
فرع���ون، وح���ذر س���امي الجميل وه���و طالب في 
الجامعة، من أنه »إذا اس���تمر الوضع على ما هو 
عليه اآلن فس���نذهب إلى مش���كلة كبي���رة«، داعيا 
قيادة الجيش وق���وى األمن الداخلي إلى »التحرك 
وتحمل المس���ؤولية وإال فإن مش���كاًل كبيرًا سيقع 

في اإلشرفية، واذا كان هذا المطلوب فليكن«.
والحقًا حضرت القوى األمنية من جيش وقوى 
ام���ن داخل���ي، وعملت عل���ى حماية الط���الب لدى 

مغادرة الجامعة ومنعت حصول احتكاكات.
وعق���د الجمي���ل مؤتم���رًا صحافيًا ش���رح فيه 
خلفيات الحادث »والكتابات عن حبيب الشرتوني 
قاتل الرئيس الجميل على جدران الجامعة التي ال 
تزال صوره مرفوعة فيها«. وتحدث عن »مجموعات 

ج���اءت على الدراجات النارية م���ن خندق الغميق 
وتجمع���وا أم���ام الجامعة«. وقال: »من���ذ الصباح 
حصل���ت اس���تفزازات وعل���ت النب���رة وتهديدات 
طاولت كل طالب الجامع���ة. اتصلنا بالجميع لكن 
احدًا لم يتدخل، رهاننا على الدولة أواًل، وعندما لم 
تتحرك قلنا لن نسكت عن االستفزازات«. وسأل عن 
سبب تأخر ادارة الجامعة في معاقبة الذين كتبوا 
على الجدران، وسأل الجيش عن »سبب تأخره في 
تفريق الطالب والمتجمعي���ن خارج الجامعة، هل 
تجربوننا؟ انتظرتم شباب القوات والكتائب حتى 

قررتم التحرك وحسم الموضوع؟«.
وتوجه الجميل الى »حزب الله« سائاًل: »لماذا 
تزرعون الكره في قلوب جماعتكم، ما لكم وحبيب 
الش���رتوني والحزب السوري القومي االجتماعي، 
لماذا الحقد واالس���تفزاز الدائ���م؟ أال تريدون بناء 
البلد معنا في المس���تقبل؟ ه���ل تريدون االنفصال 
عنا؟ قولوا لنا؟ هذه جامعة بشير الجميل، أتريدون 
تحدينا في هذا المكان بالذات؟ لماذا؟ هل نتحداكم 
في رموزكم ومقاماتك���م، احترمنا مقاومتكم لماذا 

تتحدون مقاومتنا ورموزنا وشهداءنا؟«.
وتوجه إلى األمين العام ل� »حزب الله« س���ائاًل: 
»تع���رف م���ا معنى أن يك���ون لش���ريحة كبيرة من 
الشعب اللبناني رمز، وأنت كذلك، هل تقبل التحدي 
بهذا الشكل؟ لماذا تجعلوننا نفقد األمل بالشراكة؟ 
تحديتمونا ب���أن فتحتم على حس���ابكم وتحديتم 
الدول���ة، وفوق ه���ذا تريدون ان »تدق���وا« برموزنا 

وشهدائنا؟ لمصلحة من وبطلب من من؟«.
وعق���د رئيس حزب »القوات اللبنانية« س���مير 
جعج���ع مؤتمرًا صحافي���ًا  روى في���ه ان الطالب 
»تفاج���أوا برفع علم ح���زب الله عل���ى عمود قرب 
الجامع���ة وطالبنا لم يكترث���وا، ولكن كانت هناك 
ش���تائم بحق رموز دينية وسياسيين، وخصوصًا 
بحق الشيخ بشير الجميل وإدارة الجامعة حاولت 
اس���تدراك الموقف«. وقال: »أتى نحو 150 عنصرًا 
من خ���ارج الجامعة بواس���طة دراجاته���م النارية 
المعهودة وبسياراتهم وبوسائلهم المعهودة أيضًا 

وتمركزوا حول المداخل وحاولوا اقتحامها«. 
وأك���د ان »لن نترك أح���دًا يجرنا الى التصرف 
بطريق���ة ال نريد التصرف بها«. وتوجه إلى الوزير 
ش���ربل بالقول: »هل يعقل أن تكون القوى األمنية 
موج���ودة في وجه قطاع ط���رق وال تقول لهم ماذا 

تفعلون؟«. 
 وتوج���ه إلى رئي���س الجمهوري���ة والحكومة 
ووزراء الدف���اع والداخلية والعدل: »إذا تس���ّيبت 

الدولة أكثر أنتم المسؤولون«. 

التيار العوني يستنكر التعرض لبشري اجلميل
واصدر قط���اع الش���باب في »التي���ار الوطني 
الح���ر« بيانًا اس���ف فيه »لحصول ه���ذا النوع من 
االستفزازات ويستنكر  بشدة االساءة الى الرموز 
الوطنية كرمز بش���ير الجمي���ل«، ودعا الى معاقبة 
الفاعلي���ن الي جهة انتموا«، كما دعوا الطالب الى 

»ضبط النفس«.

سليمان  مع الروح الرياضية واجلميل سأل عن الشراكة 

استفزاز يف اليسوعية صار استنفاراً 
القوى االمنية تفصل بني احملتشدين ومدخل اجلامعة )احلياة(
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توتر يف »اليسوعية« وتعليق دروس
< بيروت - »الحياة« - تجدد أمس التوتر والسجاالت الكامية 
بين طاب إدارة األعمال في جامعة القديس يوس���ف )اليسوعية( 
- فرع هوفان في األش���رفية. وظهرًا أصدرت إدارة الجامعة بيانًا 
عّلق���ت فيه الدروس في إدارة األعمال فقط. وتدخلت القوى األمنية 
والجيش اللبناني المنتشرة منذ االثنين حول الجامعة وفي الشارع 

المؤدي إليها لمنع تطور اإلشكال.

وتواصل إدارة الجامعة تحقيقاتها لمعرفة األش���خاص الذين 
قاموا ويقومون بأعمال الش���غب الّتخ���اذ قرار إداري بحقهم، بغية 

عودة النظام العام إلى الكلية واستئناف الدراسة.
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} بيروت - »الحياة«

> اس���تأنفت كلي���ة إدارة األعم���ال ف���ي 
جامعة القديس يوس���ف )اليس���وعية(-فرع 
هوفالن في األش���رفية الدروس بعدما كانت 
عّلقت في الكلّية ظهر أول من أمس، على رغم 

االحتقان بين طالب 8 و 14 آذار.
التح���رك داخ���ل الح���رم الجامع���ي كان 
طبيعي���ًا فيما ل���م يختلف الوج���ود االمني  
حول الجامعة والش���وارع المؤدية إليها عن 

غيره من األيام القليلة الماضية. 
وعلمت »الحي���اة« من مصادر في اإلدارة 
إن »إدارة ال�جامع���ة تبحث في طرد طالبين 
ينتمي���ان إل���ى 8 و 14 آذار يفتع���الن دائمًا 
المشاكل ويرمقان بعضهما شذرًا وإحالة 15 
طالبًا من الفريقين إلى المجلس التأديبي«. 

وأش���ار المصدر إل���ى أن »اإلدارة تبحث 
في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل حرم 

الجامع���ة لتدارك أي إش���كال قد يحصل ألن 
القوى األمنية مولجة حمايتها من الخارج«. 
وتخ���ّوف المصدر نفس���ه من »تح���ّول حرم 
الجامعة إلى خطوط تماس«، مش���يرًا إلى أن 

أي إشكال يأخذ طابعًا سياسيًا-طائفيًا.
إدارة  ف���ي  الطالب���ات  إح���دى  وتق���ول 
األعمال: »الملعب مقس���وم إلى قسمين قسم 
يس���مى بالضاحي���ة الجنوبي���ة وآخر عين 
الرمانة. وهن���اك صورة للرئي���س )الراحل( 
بشير الجميل معّلقة في إحدى الحدائق وكل 
مّرة يمر طالب »ح���زب الله« أمامها يقومون 
بإش���ارات بيدهم ما يعتبره���ا الفريق اآلخر 
اس���تفزازًا، وفي المقابل يرّد طالب الكتائب 
والقوات عليه���م بتأدية الّتحي���ة للصورة«، 
وتعتبر كلية إدارة األعمال من أكبر الكليات 
ف���ي الجامع���ة ألن االلتحاق فيه���ا ال يتطلب 
إمتح���ان دخول، ويتوزع الط���الب فيها بين 

60٪ مسيحيين و40٪ مسلمين.

وناش���د وزي���ر العمل س���ليم جريصاتي 
»االحزاب السياسية رفع أيديها عن الجامعة 
الت���ي هي جامع���ة كل لبنان منذ أن نش���أت 
الكلي���ة االول���ى فيها لمئ���ة وثالثي���ن عامًا 

خلت«.
وقال: »إن رئاسة الجامعة وجمعية اآلباء 
اليسوعيين هما األدرى بأمورها وتقاليدها 
وأحوال طالبها. ان رسالتها التثقيفية عابرة 
للطوائ���ف واالحزاب والحدود، ذلك ان العلم 
الذي اس���تودعته اجي���ااًل م���ن المتخرجين 
الرواد في لبنان وأمة العرب ودول االنتشار 
ال يح���ده ح���د وال يتل���ون بل���ون طائفي أو 

سياسي«.
وكان رئيس الجامعة األب س���ليم دّكاش 
ش���دد خ���الل حفل���ة تس���ليم ش���هادات إلى 
متخرجي »الماس���تير« أول من أمس على أن 
»جامعة القّديس يوسف هي جامعة األخالق 

والعدل وتبقى جامعة كل لبنان«.

»اليسوعية« تبحث تدابري حبق مشاغبني
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