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اليسوعية لـ« 14آذار» ...فوز يعكس مزاج المسيحيّين
ً
فوزا
عشية الذكرى السبعين لعيد االستقالل ،حققت « 14آذار»
ً
كاسحا في كليات الجامعة اليسوعية .حيث عكست النتائج ارادة
معظم الطالب بتمسكهم بمبادئ ثورة األرز وب َن َفس الحرية
ً
دليال على خيارات الشارع المسيحي
واالستقالل .فجاء الفوز
الى جانب « 14آذار» ّ
ألن «اليسوعية» تعدّ أكبر الصروح التعليمية
المسيحية.
رينا ضوميط
@reina.doumit
aljoumhouria.com
@reinadoumit

مل تن�سح���ب التزكية الت���ي �شهدتها
كلي���ة احلق���وق الأ�سب���وع املا�ض���ي يف
مر�شحي "التيار
� huvelinإثر �إن�سحاب ّ
الوطن���ي
احل���ر" ،عل���ى بقي���ة الكلي���ات
ّ
التي �شه���دت �أ�رش�س املع���ارك ففازت
"القوات اللبنانية" و"� 14آذار" يف معظم
فروعها.
ويف ح�ي�ن �أعلنت "الق���وات اللبانينة"
يف بي���ان � ّأن "جماه�ي�ر "ب�ش�ي�ر اجلميل"
الطالبية يف بريوت
فازت يف الإنتخابات
ّ
كلية مقابل  7كليات لـ"حزب
بنتيجة ّ 12
اهلل" وحلفائ���ه ،و 4كلي���ات للم�ستقلني،
وتقدم يف
و�إكت�س���اح يف البقاع وال�شمال
ّ
اجلن���وب"� ،أعلن "التي���ار الوطني احلر"
فوزه وحلفائه يف انتخابات بريوت بـ14
كلية ،مقابل  4لـ"امل�ستقبل" وحلفائه،
و 3م�ستقلني ،وتعادال يف كليتني.

اليوم االنتخابي

عن���د مدخل اجلامع���ة� ،إنت��ش�ر اجلي�ش
جو م�شح���ون داخل
بكثاف���ة ،وقد �س���اد ّ
احل���رم اجلامع���ي ،م���ن دون �أن يرتج���م
ا�ستف���زازات وم�ش���كالت .وق���د ارت���دى
فريق "� 14آذار" اللون الأحمر و"� 8آذار"،
الكحلي .واتهم ط�ل�اب "� 14آذار" "تيار
املقاوم���ة" ،باعتماد �أ�سل���وب التهديد

والتعر����ض ملق���ام ال�شي���خ
والوعي���د،
ّ
اجلمي���ل ،بعدم���ا و�ضع���وا قب���ل
ب�ش�ي�ر
ّ
يومني �صورة له عل���ى مواقع التوا�صل
االجتماع���ي �ضمن حملته���م االنتخابية،
وا�صف�ي�ن اي���اه بـ"العمي���ل" وبتعاب�ي�ر
و�شدد �أحد
ت���دل على انحطاط اخالق���ي.
ّ
ّ
ان له
يعترب
اهلل"
"حزب
أن
�
عل���ى
الطالب
ّ
ّ
قدم���ا ً يف اجلامعة الت���ي كانت و�ستبقى
جامعة ب�شري".
"�إفال����س و�ضع���ف �سيا�س���ي" ،هكذا
و�صف �أحد الطالب حالَ "� 8آذار" ،الذين
يلج�أون يف الدقائق االخ�ي�رة اىل ت�أليف

أجواء ديموقراطية
هادئة على رغم
ضغوط « 8آذار»
اللوائ���ح" ،ف�ض�ل� ًا ع���ن تدخ���ل النائ���ب
مي�ش���ال ع���ون يف املعرك���ة اذ ات�ص���ل
ببع����ض الأه���ايل طالب���ا ً منه���م تر�شيح
�أبنائهم للإنتخابات".
وخ�ل�ال جولتنا على مراك���ز االقرتاع،
ا�ستوقفتن���ا دق���ة العملي���ة االنتخابي���ة
حي���ث ينتخ���ب الطال���ب ع�ب�ر �شا�ش���ة
الكرتوني���ة وراء الع���ازل .وامللفت هذا
العام �سم���اح ادارة اجلامعة بالت�صويت
بالوكال���ة خ�صو�صا ً للطالب امل�سافرين
حي���ث ي�ستطيع الطال���ب توكيل طالب

كلية ادارة االعمال شهدت المعارك االشرس (جوزف براك)

�آخر للت�صويت عنه.
ويف ه���ذا االط���ار ،يق���ول الطال���ب
الكتائب���ي انط���وان خ���وري � ّإن "كلي َتي
ادارة االعمال والعل���وم ال�سيا�سية ،هما
� ّأم املعارك" .و�إذ ينفي وجود م�شكالت،
"اجل���و حمق���ون ،و"حزب اهلل"
ي�ؤك���د � ّأن
ّ
ميار�س �ضغوطه وا�ستفزازاته كالعادة
ولكننا نح���اول ا�ستدراكها" .وي�ضيف:
"هن���اك افال����س �سيا�س���ي ،والدلي���ل
ال�ضغوط الت���ي ميار�سونها وخ�صو�صا ً
على املنتم�ي�ن اىل الطائف���ة ال�شيعية
ولي�س االحزاب".
من جهتها ،عملت "القوات اللبنانية"
ان املعركة ال�رش�سة
كخلية نحل باعتبار ّ
والطاحن���ة هي م���ع "ح���زب اهلل" .وي�شري

باتري���ك و�صاف اىل "�أنن���ا نطمح للفوز
جمدداً بالهيئة" ،معترباً � ّأن "للي�سوعية
ّ
رمزي���ة معينة طامل���ا � ّأن ب�ش�ي�ر هو احد
خريجيه���ا" .وي�ضي���ف" :يح���اول "حزب
اهلل" ا�ستف���زاز وتهدي���د ال�شباب الذين
ي�سكن���ون يف منطق���ة ي�سيط���ر عليه���ا
ع�ب�ر ال�ضغط ،وعنا��ص�ره تقف امام باب
اجلامع���ة ويف موقف ال�سي���ارات بهدف
امل�ضايقة ،وحتاول انتحال �صفة طالب
م���ن "� 14آذار" واالت�ص���ال بالط�ل�اب
حل�ضهم على عدم الت�صويت".
اىل ذل���ك� ،سع���ى تي���ار "امل�ستقبل"
اىل ح�شد طالبه عل���ى رغم "الزكزكات"
و"التلطي�ش���ات" .وي���رى عم���ر كب���ة � ّأن
"املعرك���ة بطيئ���ة عك����س ال�سن���وات

ال�سابقة ،فالطالب خائفون".
�أم���ا "التي���ار الوطني" ال���ذي يحاول
التماي���ز ع���ن "� 8آذار" ،ح�سبم���ا ق���ال
الطال���ب نعي���م ع���ون ،فلف���ت اىل � ّأن
"الو�ض���ع جي���د وال م�ش���كالت مقارن���ة
بال�سن���وات املا�ضي���ة ،ونح���ن نتف���اءل
خرياً".
ب���دوره� ،سعى "ح���زب اهلل" اىل �ضبط
�صفوف���ه داخل احل���رم اجلامع���ي �أقله،
لتف���ادي امل�ش���كالت .وي�ؤك���د حمم���د
فرح���ات من���دوب احل���زب � ّأن "املعركة
ه���ي بني خ�ص���وم ولي�س اع���داء" ،الفتا ً
اىل اجواء دميوقراطي���ة ت�سود الكليات
وان احلركة طبيعية والطالب ميار�سون
ّ
حقهم الدميوقراطي".
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البيت األبيض :اإلتفاق مع إيران ال يجعلنا نغفل أنشطتها بدعم األسد و«الحزب»

«حزب الـله» ُيط ّوق «اليسوعية»

طالب « 14آذار» محاصرون داخل حرم الجامعة
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اإلتفاق «النووي» م ّ
هد لمؤتمر «جنيف »2 -
اإلشكال السياسي الذي افتعله «حزب اهلل» في اليسوعية استدعى المتابعة السياسية على أكثر من مستوى،
ً
ً
وصوال إلى رؤساء األحزاب والفعاليّات على اختالفها ،وأدّ ى
بدءا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان
إلى توتير المناخات السياسية ،وطرح أكثر من سؤال عن الهدف والمغزى من تطويق اليسوعية واإلشادة
بقاتل الرئيس بشير الجميّل حبيب الشرتوني في هذا التوقيت بالذات ،حيث ُيفترض بالحزب الذي يعتبر
ً
منتصرا بعد االتفاق الغربي-اإليراني أن يكون في حال من االسترخاء ال التش ّنج...
نفسه
ويف م���وازاة ه���ذا الإ�ش���كال بق���ي
من�صبا ً عل���ى االتفاق النووي،
الرتكي���ز
ّ
وحتدي���داً على م�ستوي�ي�نّ � :أوالً ،اعتبار
البيت الأبي�ض � ّأن «االتفاق مع �إيران ال
يجعلنا نغفل �أن�شطتها ،خ�صو�صا ً يف ما
يتعلق بدعم «حزب اهلل» ونظام الرئي�س
ب�شار الأ�سد» ،م���ا ي� ّؤكد �أن ال
ال�س���وري ّ
مقاي�ضة بني الن���ووي والدور الإيراين.
ثاني���اً ،حتدي���د الأم�ي�ن الع���ام ل�ل��أمم
املتحدة بان كي مون  22كانون الثاين
حلل
املقبل موع���داً مل�ؤمتر «جنيف ّ »2
الأزم���ة ال�سوري���ة ،هذا املوع���د الذي ال
ميكن �إلاّ ربطه بالدينامية التي �أطلقها
الن���ووي وحر�ص املجتم���ع الدويل على
حل الأزمات الواحدة تلو الأخرى.
ّ

ترحيب باإلتفاق

وانعك����س ا ّتف���اق جني���ف الن���ووي،
َ
التكهن���ات الكث�ي�رة التي
عل���ى رغ���م
ّ
يثريها ،ارتياحا ً يف الأو�ساط ال�سيا�سية
والديبلوما�سي���ة وال�شعبي���ة ،وح�ص���د
موجة ترحيب دويل وعربي عارم ،بعدما
ان�ضم���ت ال�سعودي���ة �أم����س اىل ن���ادي
ّ
املرحب�ي�ن ،و�إن بح���ذر ،حي���ث اعتربت
ّ
ي�ش���كل خط���وة
ان الإتف���اق ميك���ن �أن
ّ
ّ
حل �شامل
� ّأولية يف اجت���اه
التو�صل �إىل ّ
ّ
للربنام���ج الن���ووي الإي���راين �إذا توافر
النياتّ � .أما �إ�رسائيل الغا�ضبة من
ح�سن ّ
االتف���اق فل���م تنجح تطمين���ات الإدارة
فقرر
الأمريكية يف تبديد خماوفها منهّ ،
رئي�س وزرائها بنيامني نتنياهو �إر�سال
وفد برئا�سة امل�ست�ش���ار ل�ش�ؤون الأمن
الوطن���ي يو�سي كوه�ي�ن اىل وا�شنطن
خالل االي���ام القليل���ة املقبل���ة للبحث
يف االتفاق ،م� ّؤك���داً "� ّأن �إر�سال الطاقم
مت بالتن�سي���ق م���ع الرئي����س االمريكي
ّ
باراك اوباما خالل مكاملة هاتفية جرت
بينهما".
مت�سكها
ايران
أعلنت
�
الوقت،
هذا
يف
ّ
ان الغرب
واعتربت
النووي���ة،
بالتقنية
ّ
جل�س عل���ى طاولة املفاو�ض���ات معها
بعدم���ا ت� ّأك���د ب���� ّأن ال�ضغط ل���ن يجدي
نفع���اً .وذكر وزي���ر اخلارجي���ة الإيراين
مت االتفاق
حمم���د جواد ظري���ف � ّأن م���ا ّ
نهائي���ا ً وميكن
علي���ه يف جنيف لي����س
ّ
العودة عنه ،ودعا الغرب اىل ان يتعامل
مع �إيران بلغة االحرتام املتبادل.

برّ ي

ومع انقالب امل�شهد الدويل ،انهمك
لبن���ان بق���راءة �أبع���اد الإتف���اق النووي
مرتقبا ً انعكا�ساته� ،أمالً يف �أن
االي���راين،
ّ
ُي�سهم يف تهدئة التو ّتر على �ساحته.
وق���ال رئي�س جمل����س الن���واب نبيه
ب���ري م���ن طه���ران ،حي���ث التق���ى كلاّ ً
ال�سيد
م���ن مر�ش���د الث���ورة الإ�سالمي���ة
ّ
عل���ي خامنئي والرئي����س االيراين ح�سن
روح���اين ورئي�س جمل����س ال�شورى علي
الريج���اين ووزير اخلارجي���ة حممد جواد
متت
ظري���ف�" ،إن �صفقة الع��ص�ر التي ّ
ج���داً" ،م�ضيفا ً � ّأن
مهمة ّ
كانت فر�ص���ة ّ
�إيران "ا�ستطاعت ب�صربها و�شجاعتها
وقوتها و�صمودها �أن
وتعبها وحنكتها ّ
ت�صل اىل ما و�صلت اليه".

«حزب اهلل»

وو�صف "ح���زب اهلل" الإتفاق النووي
عاملي
ب�أ ّن���ه "انت�صار منوذج���ي و�إجناز
ّ
نوعي ت�ضيفه ايران �إىل ِ
�سج ّلها امل�رشق
ّ
باالنت�صارات والإجنازات" ،معترباً "�أ ّنه
ي�ش���كل ق���دوة و�أمثولة لباق���ي الدول
ّ

اإلبراهيمي :مناقشة دائرة المشاركين في المؤتمر ال تزال مستمرّ ة

واحلكوم���ات وال�شع���وب الت���ي تن�ش���د
الع���زة واال�ستق�ل�ال ،دون �أن تر�ض���خ
ّ
للإم�ل�اءات اخلارجي���ة� ،أو ت�ست�سلم �أمام
التهديدات والإغ���راءات" ،و� ّأكد "� ّأن ما
حت ّقق من خالل هذا االتفاق هو انت�صار
كبري لإيران ول�شع���وب املنطقة ك ّلها،
وهو هزمية لأع���داء ال�شع���وب والقوى
املرتب�صة �رشّاً باملنطقة و�أهلها".
ّ

«جنيف »2

ومع دخول االتف���اق النووي الإيراين
مرحل���ة الإختب���ار� ،أعل���ن الأم�ي�ن العام
ان موعد
ل�ل��أمم املتحدة بان كي م���ون ّ
حل���ل الأزمة ال�سورية
م�ؤمتر "جنيف "2
ّ
هو يف  22كانون الثاين املقبل ،م�شرياً
�إىل � ّأن حمادث���ات امل�ؤمت���ر "�ست�سع���ى
�إىل ت�شكي���ل حكوم���ة انتقالي���ة ذات
�صالحيات تنفيذية كاملة".

«حزب اهلل» يشيد
بالشرتوني
في اليسوعية
سياسي واسع
وتنديد
ّ
ورحب���ت ا�شنط���ن بال�سع���ي اىل
ّ
عقد م�ؤمت���ر "جني���ف  ،"2و�أعلن وزير
ان
اخلارجي���ة الأمريك���ي جون ك�ي�ري ّ
بالده �ستعمل خ�ل�ال اال�سابيع املقبلة
مع االمم املتح���دة وغريها من ال�رشكاء
للإعداد لأجندة املحادث���ات ،ولقائمة
ال�ضي���وف امل�شارك�ي�ن يف امل�ؤمت���ر.
واعت�ب�ر � ّأن م�ؤمت���ر "جني���ف "-2ه���و
�أف�ض���ل �إمكاني���ة لت�شكي���ل حكوم���ة
انتقالية يف �سوري���ا .وقال � ّإن "�سوريا
حتتاج �إىل قيادة جديدة".
ب���دوره� ،أو�ض���ح املبع���وث الأممي
االخ�رض الإبراهيم���ي � ّأن اللقاء الثالثي
�سيعق���د يف  20كان���ون
التح�ض�ي�ري
ُ
ال ّأول املقب���ل ،وربمّ ا �سيك���ون اللقاء
التح�ض�ي�ري الأخري قبل عقد "جنيف-
ّ
 ،"2و� ّأكد � ّأن مناق�شة دائرة امل�شاركني
م�ستمرة.
يف امل�ؤمتر ال تزال
ّ

إشكال «اليسوعية»

ويف خط���وة مفاجئ���ة ،وم���ن خ���ارج
ال�سي���اق� ،إفتع���ل "ح���زب اهلل" �إ�شكاالً
القدي�س يو�س���ف � -أوفالن
يف جامع���ة
ّ

يف الأ�رشفي���ة بعدم���ا احت�شدت عنا�رصه
ا�ستف���زازي،
�أم���ام مدخله���ا ب�ش���كل
ّ
عقب خ�س���ارة طلاّ ب فري���ق � 8آذار يف
َ
االنتخابات الطلاّ بية ،وكتابة �شعارات
عل���ى ج���دران اجلامعة ت�شي���د بحبيب
مل ّته���م باغتي���ال الرئي�س
ال�رشت���وين ا ُ
اجلميل.
ب�شري
ّ
ويف ح�ي�ن عمل���ت الق���وى الأمني���ة
عل���ى تطوي���ق الإ�ش���كال� ،أعلن���ت
�إدارة اجلامع���ة "تعلي���ق الدرو����س
الي���وم يف ك ّلي���ة العل���وم االجتماعية،
احرتازي ،حر�ص���ا ً على �سالمة
كتدب�ي�ر
ّ
اجلمهورية
رئي����س
وتاب���ع
ب"،
الط�ّل�اّ
ّ
الإ�ش���كال ،ف�أج���رى ا ّت�ص���االت �شملت
وزي���ر الداخلي���ة والبلدي���ات م���روان
�رشب���ل ،وقائ���د اجلي����ش العم���اد جان
قهوج���ي ،ورئي�س اجلامعة الأب �سليم
أمني�ي�ن ،م� ّؤكدا
ّ
دكا����ش ،وم�س�ؤولني � ّ
� ّأن "�أب�س���ط قواع���د الدميوقراطي���ة
تفرت����ض اع�ت�راف اجلمي���ع بالنتائج
وقبوله���ا" ،و�س����أل رئي����س ح���زب
القوات اللبناني���ة �سمري جعجع "كيف
للمواط���ن اللبناين �أن ي�ؤم���ن بالدولة
عندم���ا يرى ت�رصّفات كه���ذه ،والدولة
من�س���ق
حت���رك �ساكن���ا ً" ،واعت�ب�ر
ال
ّ
ّ
اللجن���ة املركزي���ة يف ح���زب الكتائب
اجلميل � ّأن ما ح�صل يف
النائب �سامي
ّ
اجلامعة هو حمط���ة جديدة يف م�سل�سل
ا�ستف���زاز ح���زب اهلل ل ّلبنانيني ب�شكل
م�ستم���ر ،وا�ستنكر قط���اع ال�شباب يف
ّ
ب�ش���دة "الإ�ساءة
احلر"
ّ
ّ
التي���ار الوطني ّ
الوطنية كرم���ز
�إىل الرم���وز
اجلميل"،
ّ
ّ
وح ّذر تيار "امل�ستقبل" من خطورة �أن
يكون تطويق ح���زب اهلل حلرم هوفالن
"مقدمة الفتع���ال حوادث �أليمة �سبق
ّ
�أن �شهدته���ا بع�ض جامع���ات بريوت
�سيم���ا جامع���ة ب�ي�روت العربي���ة،
وال ّ
قب���ل �أح���داث ّ � 7أي���ار ال�س���وداء".
(تفا�صيل �ص .)9
يف ه���ذا الوق���ت� ،أو�ضحت قيادة
اجلي����ش � ّأن الإ�ش���كال "مل يتخ ّلل���ه
تدخل
� ّأي �إخ�ل�ال بالأم���ن ي�ستدع���ي ّ
وح���دات اجلي�ش ،ب���ل اقت��ص�ر الأمر
م�ش���ادات ب�ي�ن ط�ّل�اّ ٍب عل���ى
عل���ى
ّ
�سيا�سية .وذكرت "� ّأن دخول
خلفية
ّ
اجلي����ش والق���وى الأمني���ة �إىل حرم
� ّأي جامعة م��ش�روط بطلب م�سبق من
�إدارة ه���ذه اجلامع���ة �أو م���ن القوى
االمني���ة املوجلة حمايته���ا ،وهذا مل
قوة
يح�صل ،وعلى رغم ذلك ح�رضت ّ
من اجلي�ش ملنع تفاقم الأمور".
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حصار «اليسوعية» يستفزّ «القوات» و«الكتائب» و«التيّار»
في قلب األشرفية ،رمز المقاومة المسيحية ،وداخل جامعة القديس يوسف ،برمزيّ تها التاريخية ،حاصرَ طالب «حزب اهلل» طالب « 14آذار» لساعات بعدما مارسوا كل أنواع
االستفزاز باإلساءة الى الرئيس الشهيد بشير الجميّل ،ما أثار موجة غضب في الشارع المسيحي الذي شاهد رموزه وقياداته تتعرض لإلهانة من دون أن تحرّ ك القوى
ً
ساكنا لمعاقبة الفاعلين ،أو ردعهم على األقل.
األمنية
رينا ضوميط
@reina.doumit
aljoumhouria.com
@reinadoumit

يب���دو � ّأن نتائ���ج االنتخاب���ات الطالبي���ة يف جامعة
القدي�س يو�سف ـ �أوفالن فاقت كل التوقعات بعدما
�صب���ت يف م�صلحة ق���وى "� 14آذار" ب�أكرثية �ساحقة.
َّ
ِ
"ه ْ�ض َمها" ،فلج�أوا اىل
ومل ي�ستطع طالب "حزب اهلل"َ ،
تط���ور الحقا ً اىل تهديد
�أ�سل���وب اال�ستفزازات الذي
َّ
و�شتم رموز
طلاّ ب "القوات اللبناني���ة" و"الكتائب"َ ،
دينية و�سيا�سية مل ي�ستثن���وا منها الرئي�س ال�شهيد
فعزوا
ب�ش�ي�ر
اجلميل يف عقر داره� .أما ط�ل�اب احلزب َ
ّ
حتركه���م اىل تزاي���د امل�ضايق���ات الطائفي���ة الت���ي
ّ
يطلقه���ا طالب "الق���وات" خ�صو�صا ً بع���د فوزهم يف
االنتخابات ،نافني �أن يكونوا حا�رصوا اجلامعة.
�شبان "حزب اهلل" اجلامعة.
من���ذ �صباح �أم�س ،حا�رص َ ّ
وروى طالب كانوا حا�رضين لـ"اجلمهورية" � ّأن اخلالف
ب���د�أ يف "الكافيرتي���ا" ،حيث دفَ َع �أح���د طلاّ ب احلزب
"قواتيا ً" ،وم���ا لبث �أن ت����أ ّز َم الو�ضع مع طرح
طالب���ا ً ّ
الطالب
"القواتي" على زميله املُنتمي اىل "احلزب"
ّ
يل
�س����ؤال�" :شو
بـ"الورب"؟.
الق�صة ،مل���اذا تنظ���ر �إ ّ
َ
ّ
تطور الو�ضع ،فق���ال �شباب احلزب لزمالئهم
بعدها ّ
نتائج انتخابات الهيئات الطالبية يف اجلامعة� ،شهد
لربا نحنا ناطرينكن".
لوا
"تف�ض
اتيني":
"القو
ّ
ّ
ّ
عن���د التا�سع���ة والرب���ع �صباح���ا ً ،فوج���ئ الطلاّ ب حرم العلوم الإجتماعية "�أوفالن" ،توتراً بني فريقني
مبجموعة كبرية ظ ّنوا �أوالً �أنها من طلاّ ب احلزب ،لكن من الط�ل�اب الذي���ن ينتم���ون �إىل �أط���راف �سيا�سية
�رسع���ان ما تب�ّي�ننّ � ّأن معظمهم لي�سوا طلاّ ب���ا ً نظراً اىل متعددة ،فاتخ���ذت �إدارة اجلامع���ة التدابري الالزمة،
�أعماره���م ،فكانوا ُملتحني ،ومنهم َم���ن ارتدى لبا�سا ً بالتن�سي���ق الدائم مع قوى الأم���ن الداخلي واجلي�ش
حتول
�أ�س���ود و�آخرين لبا�سا ً �أ�صف���ر ،ومنهم من حمل �أعالما ً اللبناين ،للف�صل بني الفريقني واحل�ؤول دون ّ
�صفراء ،وعمدوا اىل و�ضع علم "حزب اهلل" على عمود امل�شادات الكالمية �إىل ت�شاجر".
نو َه���ت بالدور الفاعل ال���ذي قامت به القوى
للكهرباء ،ور�سموا بوا�سطة "ال�سرباي" على اجلدران
و�إذ ّ
املحاذي���ة للجامعة ،وكتبوا ا�سم حبيب ال�رشتوين كر ّد الأمني���ة والع�سكري���ة� ،أك���دت �أن "هذه الق���وى ،كما
حتمل���ت م�س�ؤولياته���ا كاملة يف
فع���ل ا�ستفزازي ،ل َّأن اجلامع���ة معروفة ب�إ�سم جامعة �إدارة اجلامع���ة ،ق���د َّ
ِ
ي�سجل يف حرم اجلامع���ة � ّأي تدافع
خريجيها.
ب�شري
ه���ذا املج���ال ،ومل ّ
ّ
اجلميل ب�صفته �أحد ّ
مه���ر" ما يفوق مئ���ة �شاب �أو ت�شاب���ك �أو ت�ض���ارب بني الط�ل�اب" .و�أعلنت �أنها
يف غ�ض���ون ذل���كَ " ،
جت َ
م���ن عنا�رص "ح���زب اهلل" لدعم الط�ّل�ااّ ب املُنتمني �إىل "جت���ري الإت�ص���االت الالزم���ة م���ع جمي���ع املعنيني
احلزب،
لو�ضع ح ّد نهائ���ي لهذا الو�ضع" ،جم���ددة "التزامها
وجتمعوا يف منطقة اخلندق الغميق وحا�رصوا
َ
ّ
تن����ص عليه���ا �رشعته���ا
اجلامع���ة ،فيم���ا ا ّت�صل طلاّ ب "الق���وات و"الكتائب" ثوابته���ا التاريخي���ة الت���ي
ّ
أمنية وو�سائل الإعالم ،وظلوا الأ�سا�سي���ة ،والتزامه���ا تطبي���ق املب���ادئ الت���ي
وامل�ستقلّون بالقوى ال ّ
داخ���ل احلرم اجلامع���ي بعدما عم���دت ادارة اجلامعة ت�ستوحيها يف القي���ام بر�سالتها ،لتكون جامعة لكلّ
اىل اقفال �أبوابه���ا تفاديا ً ل ّأي
لبن���ان وجلمي���ع اللبنانيني على
احت���كاك ق���د ي����ؤدي اىل م���ا ال
اختالف مذاهبه���م وانتماءاتهم
جعجع :لن نترك أحداً
تحُ َمد عقباه.
ال�سيا�سية".
ا�ستم���ر امل�شهد عل���ى حاله
ّ
ث�ل�اث �ساعات :طلاّ ب " 14يجرّ نا الى التصرّ ف
إستنفار سياسي
م ّدة
وق���د ا�ستدع���ى م���ا ح�ص���ل
�آذار" حمتج���زون داخ���ل ح���رم بطريقة ال نريدها
حتركا ً على �أعل���ى امل�ستويات،
وجمع
اجلامعة ،وطلاّ ب "� 8آذار" َ
ّ
فات�ص���ل رئي����س اجلمهوري���ة
ال�شبان خارجه���ا ُيه ّددون
م���ن
ّ
ويتوع���دون .وح���ال الو�ض���ع دون و�ص���ول النائبني العماد مي�شال �سليمان بوزير الداخلية والبلديات يف
ّ
ف�ضلت القوى حكومة ت�رصيف الأعمال م���روان �رشبل ،وقائد اجلي�ش
ندمي
اجلميل ومي�شال فرعون ،بعدما ّ
ّ
االمنية عدم ال�سماح بدخولهما خوفا ً على �سالمتهما .العم���اد ج���ان قهوجي ،ورئي����س اجلامع���ة الي�سوعية
وقراب���ة الرابعة م���ن بعد الظهر ،ب���د�أ منا�رصو احلزب الأب �سلي���م دكا�ش وم�س�ؤولني �أمنيني ،م�شدداً على
"وج���وب �أن ت�سود الروح الريا�ضي���ة ،ولي�س التنكّ ر
�إخالء مدخل اجلامعة واملغادرة من جهة مونو.
والت�شكي���ك يف الفائز والتحدي وا�ستف���زاز اخلا�رس".
َ
«شتموا رموزنا»
ولف���ت �إىل � ّأن "�أب�سط قواعد الدميوقراطية تفرت�ض
َ
حترك كهذا" ،هذا اع�ت�راف اجلميع بالنتائج وقبولها� ،سائالًَ :من الأجدر
"ك ّن���ا نعلم �أنهم �سيلج�أون اىل ُّ
ما قال���ه الطال���ب باتري���ك و�ص���اف لـ"اجلمهورية" ،م���ن الط�ل�اب اجلامعي�ي�ن مبمار�س���ة الدميوقراطية
م�ضيف���ا ً" :ك ّنا نعلم �سابقا ً انهم يح�ضرّ ون �أمراً ما يوم والتناف����س االنتخابي الريا�ضي وال���روح التناف�سية
االثنني ،فكانوا ميررون ر�سائل مفادها ِ
ت�ص���ب يف خان���ة حت�س�ي�ن
"من�شوفكن الدميوقراطي���ة الت���ي
ّ
"ه���م مل يكتف���وا بذلك ،بل �أو�ضاعه���م نح���و الأف�ض���ل؟" داعي���ا ً �إىل "�أن تبق���ى
نه���ار االثنني" .وتاب���عُ :
ال�سيد امل�سيح االنتخاب���ات يف اجلامع���ة منوذجا ً لمِ ا يج���ب �أن تكون
بينها
و�سيا�سية،
�شتموا رموزاً دينية
ّ
وم���رمي الع���ذراء والرئي����س ب�ش�ي�ر اجلمي���ل و�سمري عليه الدميوقراطية يف وطننا".
جعجع".

إجتماعات لضبط الوضع

ويف وقت �أعلنت اجلامعة تعليق الدرو�س يف كلية
العل���وم االجتماعي���ة "�أوف�ل�ان" اليوم ،عق���دت �إدارة
اجلامعة �سل�سل���ة اجتماعات م�سائي���ة ،كان � ّأولها مع
ممثل���ي م�صلح���ة ط�ل�اب "ح���زب اهلل" وحرك���ة "�أمل"
واحلزب "ال�سوري القومي االجتماعي" ،ثم اجتماع مع
ممثل قيادة اجلي�ش غربيال ال�صايغ والقوى الأمنية
املوجل���ة حماية اجلامعة ،و�آخرها مع ممثلي "القوات"
والكتائب و"الأحرار".
و�أ�صدرت بيانا ً �أو�ضحت فيه �أنه "عقب الإعالن عن

جعجع

من جهته ،عق���د رئي�س حزب "الق���وات اللبنانية"
�سم�ي�ر جعج���ع م�ؤمت���راً �صحافي���ا ً� ،أو�ض���ح في���ه � ّأن
"جمموعة كبرية من "الزعران" كانت موجودة ،وقوى
االم���ن الداخلي كانت موجودة لكنه���ا مل ت�ستطع حلّ
االم���ور �إلاّ بع���د االت�صال مبرجعيات م���ن "حزب اهلل"،
يجرن���ا اىل الت�رصف بطريقة
م�ضيفا ً "ل���ن نرتك �أحداً ّ
ال نريده���ا ،ول���ن ن�سمح لطالبنا بالت��ص�رف بالطريقة
متوجه���ا ً اىل وزي���ر الداخلي���ة يف حكوم���ة
نف�سه���ا"،
ّ
ت�رصيف االعم���ال مروان �رشبل بال�س����ؤال" :هل يعقل
�أن تكون القوى الأمني���ة موجودة يف وجه قطّ اع طرق

طلاّ ب « 14آذار» محاصرون داخل الجامعة

وال تقول لهم ماذا تفعلون؟ هل هناك قوى �أمنية يف
البلد �أو مل يعد هناك � ّأي قوى؟".
و�أك���د جعجع � ّأن م���ا ح�صل "لي����س م�شكلة �صغرية
يدم���رون
عل���ى االط�ل�اق ،وامل�س�ؤول���ون يف الدول���ة ّ
ويهم�شونها .فب� ّأي حق مل تطرد القوى االمنية
الدولة
ّ
املوجودين؟" ،م�ضيفا ً" :ال اريد �أن �أطلق � ّأي عنرتيات
بوقتها ،لديهم
ل ّأن العنرتيات ال تطلق بل نقوم بها َ
خطة وا�ضحة املعامل لو�ضع اليد على لبنان" ،متمنيا ً
"على �إدارة اجلامعة فتح حتقيق" ،داعيا ً وزير العدل
�شكيب قرطب���اوي اىل "الطلب م���ن النيابات
العامة
ّ
�إعطاء االجهزة االمنية �أ�سماء الطالب املوجودين".

سامي الجميّل

اجلميل �إدارة اجلامعة
جتاه الطالب الآخرين .وطالب
ّ
الق�ضية وحما�سبة كلّ َم���ن يحاول التطاول
مبتابع���ة
ّ
بطريقة �أو ب�أخرى على ط�ّلباّ ب كلّ ذنبهم �أ ّنهم فازوا
دميوقراطي���ا ًّ � .أم���ا يف ح���ال تقاع����س االدارة والقوى
االمنية عن �أداء مهماتها ،ف�سنج���د �أنف�سنا �أمام خيار
وحيد ،هو الدفاع عن هوية جامعتنا وطلاّ بنا".

«األحرار»

بدورها� ،أعلنت منظمة الطالب يف حزب "الوطنيني
الأح���رار"�" ،أننا لن ن�سكت بعد الي���وم على مثل هذه
االفعال ،و�إذا تكرر التمادي على جامعاتنا ومناطقنا،
ف� ّإن الرد �سي�أتي من �أهايل املدينة يف ر�سالة مبا�رشة
لعدم التط���اول مرة �أخ���رى ،كما ح�صل م���ع �أ�صحاب
الدراج���ات النارية التابعة لـ"ح���زب اهلل" قرب البيت
املركزي للحزب يف ال�سوديكو ،بعدما حاولوا التقاط
بع�ض
ال�صور للطالب املوجودين يف املركز".
َ

من�س���ق اللجن���ة املركزي���ة يف حزب
ب���دوره ،عق���د ّ
الكتائ���ب النائب �سام���ي اجلميل م�ؤمت���راً �صحافيا ً،
وا�صف���ا ً ما ح�ص���ل ب�أنه "حلقة م���ن م�سل�سل ا�ستفزاز
"حزب اهلل" للبنانيني ب�شكل دائم وم�ستمر" .و�أو�ضح
«المستقبل»
� ّأن "ط�ل�اب اجلامع���ة الي�سوعية
وحذّر تي���ار "امل�ستقبل" من
فوجئ���وا �صباح���ا ً ب�شع���ارات
مكتوبة عل���ى ج���دران اجلامعة سامي الجميّل لنصراهلل� :أن يك���ون م���ا ح�ص���ل "مقدم���ة
الفتع���ال ح���وادث �أليم���ة �سبق
ُت�شي���د بحبيب ال�رشت���وين
قاتل هل تقبل
�أن �شهدته���ا بع����ض جامع���ات
اجلميل ،وق���د ا�ستف ّزت
ب�ش�ي�ر
ّ
ّ
بريوت ،وال �سيما جامعة بريوت
ه���ذه
يتحداك شبابنا؟
ال�صور الط�ل�اب مبختلف أن
َ
العربي���ة ،قب���ل �أح���داث � 7أي���ار
انتماءاته���م" ،الفت���ا ً �إىل � ّأن
ال�س���وداء" ،داعيا ً ط�ل�اب لبنان
"اال�ستف���زازات و�صل���ت �إىل
ومذهب���ي
تهدي���د وكالم بذيء وطائفي
إىل
�
"التنب���ه خلط���ورة الإجن���رار وراء � ّأي ا�ستف���زاز"،
جميع
طاولَ
ّ
الطالب ،لكن مل حت�صل �رضبة كفّ ".
ُمهيب���ا ً به���م احلفاظ عل���ى جامعاتهم "ح�صن���ا ً منيعا ً
و�أ�شار
اجلميل �إىل "�أننا ات�صلنا بجميع امل�س�ؤولني للدميوقراطية والحرتام الر�أي الآخر".
ّ
والقيادات الأمني���ة ومل يتدخل �أحد ،وهذا دليل على
«التيّار»
� ّأن الدول���ة اللبناني���ة ال تتح���رك م���ن تلق���اء نف�سها،
"التيار الوطني
كذلك ،ا�ستنكر قط���اع ال�شباب يف
ونح���ن ك ّن���ا قد وعدن���ا ب�أننا ل���ن ن�سكت عل���ى هكذا
ّ
ا�ستف���زازات" ،وطالب بـ "معاقب���ة الأ�شخا�ص الذين احل���ر" ا�ستنكاراً �شدي���د اللهجة الإ�س���اءة اىل الرموز
اجلمي���ل .و�إذ دعا �إدارة اجلامعة
كتب���وا هذه ال�شع���ارات ،وهن���اك �أ�شخا�ص معروفون الوطنية ،مثل ب�شري
ّ
�سجلته كامريات
ما
وك�شف
دقيق
باال�ستف���زازات داخ���ل اجلامع���ة يجب اتخ���اذ تدابري اىل "�إجراء حتقيق
ّ
بحقه���م" ،معت�ب�راً �أن���ه "كان عل���ى اجلي����ش تفريق املراقب���ة يف هذا االطار ملعرفة هل كان الأمر مفتعالً
خلَلق اال�ش���كاالت يف اجلامعة �أم لال�ساءة اىل الرئي�س
التجمعات ب�أقلّ وقت ممكن".
طلب "معاقبة الفاعلني ل ّأي
اجلميل"،
ب�شري
ال�شهيد
"مل���اذا
اهلل":
"ح���زب
قي���ادة
اجلمي���ل �إىل
وتوج���ه
َ
ّ
تزرعون احلقد يف قلوب منا�رصيكم و�إىل �أين تريدون جه���ة ان َتموا" ،داعيا ً طالب اجلامعة جميعا ً اىل "�ضبط
وروية لمِ ا فيه
أنت النف�س ومعاجلة كل امل�سائ���ل بحنكة
الو�ص���ول؟" ،واىل
ال�سي���د ح�سن ن��ص�راهلل قائالًَ �" :
ّ
ّ
تع���رف ما معنى ان يك���ون هناك رم���ز ل�رشيحة كبرية م�صلحة اجلامعة".
لل�شعب اللبناين ،لأنك رمز ل�رشيحة كربى من ال�شعب
قيادة الجيش
اللبناين �أي�ضا ً .هذا الرم���ز �إ�سمه ب�شري اجلميل ،فهل
� ّأما قيادة اجلي�ش ف�أو�ضحت يف بيان � ّأن "الإ�شكال
تقب���ل �أن يتح��� ّداك �شبابنا؟ مل���اذا تفقدونن���ا الأمل
بال�رشاك���ة؟" ،م�ؤكداً "�أننا احرتمن���ا مقاومة "حزب اهلل" الذي ح�صل على خلفي���ة انتخابات طالبية مل يتخلله
تدخل وح���دات اجلي�ش،
لكن عليهم احرتام رموزنا".
� ّأي �إخ�ل�ال باالم���ن ي�ستدعي ّ
اجلميل ع���ن رف�ضه ب���ل اقت�رص الأمر على م�شا ّدات بني طلاّ ب على خلفية
ن���دمي
كذل���ك ،ع�ّب�رّ النائ���ب
ّ
واال�ستفزازي���ة التي �سيا�سية" .و�شددت على � ّأن "دخول اجلي�ش والقوى
وغ�ضب���ه للت�رصّف���ات الفوقي���ة
ّ
ق���ام بها ط�ّل�اّ ب "ح���زب اهلل" ،م�ؤك���داً دعم���ه الكامل الأمنية َحرم � ّأي جامعة م�رشوط بطلب ُم�سبق من �إدارة
التن���وع ال�سيا�سي داخل هذه اجلامعة �أو م���ن القوى االمنية املوجلة حمايتها،
لكرامة الط�ل�اب وحقّهم يف
ّ
قوة من
ح��ض�رت
ذلك
رغ���م
وعلى
يح�ص���ل،
مل
وه���ذا
النعرات
إثارة
�
ؤولي���ة
�
م�س
حممالً "حزب اهلل"
ّ
اجلامع���ةّ ،
و�شحن نفو����س طلاّ به باحلق���د والكراهية اجلي�ش ملَنع تفاقم الأمور".
والغرائ���ز َ
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«اليسوعية» «بروفا» مسيحية
جبور
شارل ّ
@charles.jabbour
aljoumhouria.com
@charlesjabbour

ما ح�صل يف و�سط الأ�رشفية يف اجلامعة الي�سوعية لي�س �أقلّ من غزوة وا�ستباحة
وحت���� ّد �سافر مل�شاعر �رشيح����ة وا�سعة من اللبنانيني ،وحتدي����داً امل�سيحيني ،وهذا
اال�ستفزاز ما كان ليح�صل لو � ّأن الطرف املعتدي يح�سب �ألف ح�ساب قبل الإقدام
"ي�ستوطي َحيط" هذه اجلماعة ،ومعه
على خطوة من هذا النوع .ولكنه ،ويا للأ�سفَ ،
كلّ احل����ق ،ل ّأن هذه اجلماعة مل تظهر مبمار�ستها منذ الع����ام ّ � ،2005أي ا�ستعداد
للدفاع عن حقّها ومقد�ساتها.
ويف الي�سوعي����ة هناك طرف معتد وطرف ُمعتدى عليه ،وهذا االعتداء مل يح�صل
نتيجة �إ�شكال عفوي وطبيعي بني جمموعتني طالبيتني خمتلفتني �سيا�سيا ً� ،إمنا
مت التح�ض��ي�ر والتخطيط له����ذه الهجمة بعناية فائقة ،بدلي����ل ح�صولها بعد �أيام
ّ
عدة على نتائ����ج االنتخابات التي فازت فيها ق����وى � 14آذار ،ف�ضالً عن ا�ستقدام
���وة من خارج اجلامعة لتطويقها ،م����ا ي�ؤ�شرّ �إىل وجود هدف من وراء
"ح����زب اهلل" ق� ّ
���ا:
�
مفاده
امل�سيحيني
إىل
�
���ة
�
ر�سال
���ال
�
إي�ص
�
���ب
�
أغل
ل
وا
ه����ذه العملية،
"عنرتياتكم
َ
ت�سمونه عرين مقاومتكم
ما
إىل
�
دخلنا
لقد
تخيفنا،
ال
وتهديداتكم
���م
ومهرجاناتك�
ّ
"الأ�رشفية البداية" ،و�رضبنا قد�س مق ّد�ساتكم ب�شري اجلميل ،و"�أعلى ما يف خَ يلكم
يا �أيها امل�سيحيون اركبوه".
ويف م���وازاة هذه الر�سالة ،يب���دو � ّأن احلزب �أراد اختب���ار ر ّد فعل امل�سيحيني يف
متهد لعملية �أو�سع ،وقد جنح يف االختبار ،ل ّأن الهجمة لي�ست �أقلّ من � 7أيار،
بروفا ّ
وال�ش���ارع ال���ذي ال يتحرك دفاعا ً عن الأ�رشفية وب�شري ل���ن يتحرك دفاعا ً عن معراب
حق � ّأي طرف بالدفاع عن
و�سمري ،وبكفيا و�أمني.
والتم�سك بالدولة ال يلغي �إطالقا ً ّ
ّ
النف�س ،بل � ّإن فر�ض توازن رعب على الأر�ض ي�ساعد الدولة على القيام مبهماتها
وحتمل م�س�ؤولياتها ،خ�صو�صا ً � ّأن هذه الدولة يف �أ�سو�أ و�ضع منذ العام .2005
ّ
والثاب����ت والأكيد �أن ال حلّ خ����ارج الدولة ،ولكن لوال ال����دور املمانع للجماعات
لكان لبنان �سقط حتت الو�صاي����ة ال�سورية ومن ثم الإيرانية ،و�إذا كان هذا الدور
�سلبيا ً يف بع�ض الأحيان جلهة ت�شكيله عقبة �أمام التطوير والتحديث ونقل النظام
م����ن مرحلة �إىل �أخرى� ،إلاّ �أنه �شكّ ل يف املقابل �سداً منيعا ً �أمام حماوالت َو�ضع اليد
عام����ي � 1990-1975أ�سقطت م�شاريع
عل����ى لبنان .فاملقاوم����ة امل�سيحية ب��ي�ن َ
مهدت
بني
امل�سيحيني
ال�ضم والفرز والتق�سيم ،وممانع����ة
عامي ّ 2005-1990
َ
ّ
النتفا�ضة اال�ستقالل وااللتقاء مع ال�س ّنة والدروز و�رشيحة من ال�شيعة حتت عنوان
الدول����ة و�إخراج اجلي�ش ال�سوري من لبنان .فلَو خ�ض����ع امل�سيحيون لمَ َا َبقي لبنان
وال َمن يحزنون.
وم����ن هذا املنطل����ق مواجهة م���ش�روع "حزب اهلل" تك����ون برت�سيم ح����دود نفوذه
حتوله �إىل و�صاية جديدة.
داخ����ل طائفته وجغرافيته ،و� ّأي متدد ل����ه خارجها يعني ّ
واملواجهة مع����ه تكون �أي�ضا ً داخل الدولة وخارجها ،وق����د جنحت الطائفة ال�سنية
فا�ضطر يف عربا
بع����د �أح����داث � 7أيار يف َمنع احل����زب من اال�صطدام املبا�رش معه����ا،
ّ
���ر ال�شيخ �أحمد الأ�س��ي�ر �إىل مواجهة مع اجلي�����ش .ويف طرابل�س ،على رغم كلّ
�إىل َج� ّ
حماوالت����هَ ،عج َز ع����ن تركي����ع �أهلها و�إخ�ضاعه����ا .وطامل����ا ال�شيء بال�ش����يء ُيذكر،
فالطرف الذي دافع عن كرامة �أهل اجلبل يف � 7أيار هم الدروز ال الدولة .وبالتايل،
لغاية الي����وم ،ال يزال الدور تكامليا ً بني الدولة واجلماعات ،واحلفاظ عليه م�س�ألة
بغاية احلاجة وال�رضورة ،وذلك حتى ا�ستعادة ال�سيادة.
ع�شي����ة احلرب مل جتر�ؤ عل����ى املواجهة لوال
وما جت����در الإ�شارة �إلي����ه � ّأن النا�س ّ
�شعوره����ا ب�أنه����ا غري مرتوكة و�أن هن����اك مظلة راعية لها وحتميه����ا من امل�ؤ�س�سة
الع�سكري����ة �إىل الأح����زاب امل�سيحية ،ه����ذه الأحزاب الت����ي عليها �أن حت����دد اليوم
وظيفته����ا ودورها انطالقا ً من الإجابة على ال�س�ؤال الآتي :هل ما زالت ت�شكّ ل هذه
املظلة التي يلج�أ �إليها النا�س لدى �شعورها باخلطر؟ و�س�ؤال �آخر افرتا�ضي :كيف
�ستك����ون عليه ر ّدة فعل بي����ار اجلميل وكميل �شمعون وب�ش��ي�ر اجلميل لو ح�صلت
هذه الغزوة يف َزمنهم؟
و�إذا كان����ت اجلامع����ة للجميع ال لطرف واحد ،واملناط����ق للجميع ال لطرف واحد،
�إمنا هناك يف املقابل حرمات ورمزيات وح�سا�سيات وخ�صو�صيات يجب احرتامها،
ف�ض��ل�اً عن � ّأن الأ�رشفية ،وه����ذا تاريخ ،كانت رمزاً للمقاوم����ة امل�سيحية ،واجلامعة
الي�سوعي����ة ،وهذا تاري����خ �أي�ضا ً ،كانت رم����زاً للمقاومة الثقافي����ة ال�سلمية يف وجه
االحتالل ال�سوري.
ثم كي����ف ُيعقل لطرف ي ّدع����ي انت�صار م�رشوعه الن����ووي �أن يكون يف هذه
وم����ن ّ
ت�صور
�سابق
عن
إ�شكال
�
افتعال
درجة
إىل
�
والغ�ضب
والع�صبية
ج
ن
الت�ش
احلال من
ّ
ّ
وت�صمي����م وب�ش����كل مفاجئ ومن خ����ارج �سياق املناخ����ات التهدوي����ة التفاو�ضية
التي �أو�صل����ت الدولة الراعية له �إقليميا ً �إىل االحتف����ال بانت�صارها النووي؟ وهل
ت�صعيده املفاجئ �ضد تي����ار "امل�ستقبل" ومن خارج ال�سياق �أي�ضا ً َ�سببه معرفته
املربر �ضد امل�ستقبل
طبخ من ت�سوية بني �إيران والغرب؟ وهل ر ّد فعله غري
مبا ُي َ
ّ
والي�سوعية َمر ّده �إىل خوفه من �صفقة ما على ر�أ�سه؟ وهل ادعا�ؤه االنت�صار هدفه
�إخفاء �شعور لديه بالقلق والهزمية؟
ف��ل�ا ميكن تربي����ر �سلوك "حزب اهلل" �س����وى �أنه تعبري عن الأزم����ة التي يعي�شها
م�رشوع����ه بعد الرتاجع عن الكيماوي والنووي وتق���� ّدم املعار�ضة ال�سورية ميدانيا ً،
وو�ضع نف�سه يف مواجه����ة مع ال�سوريني
وعدم قدرت����ه على ح�سم الو�ضع لبناني����ا ً َ
والع����رب .كما �أنه تعبري عن هواج�سه من امل�ستقبل بعد موقف البيت الأبي�ض ب� ّأن
غ�ض النظر عن الدور الإيراين م����ع "حزب اهلل" والنظام
الت�سوي����ة النووية ال تعن����ي ّ
توج�سه من حتدي����د موعد مل�ؤمتر "جني����ف  "2 -مبا�رشة بعد
ال�س����وري ،ف�ضالً ع����ن ّ
االتف����اق الغربي-الإي����راين يف حماول����ة من قب����ل املجتمع ال����دويل لال�ستفادة من
الدينامي����ة التي �أطلقها ه����ذا االتفاق عرب الدفع باجتاه ح����لّ الأزمة ال�سورية وفق
املعيار الدويل ال الإيراين.
ما ح�صل يف الي�سوعية هو ك�رس لقواعد ال�رشاكة ...ما ح�صل يف الي�سوعية �سيتكرر
ومنع تكراره ي�ستدعي �إعادة االعتبار للعنفوان املفقود.
ويتو�سعَ ،
ّ
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«اليسوعية» باشرت التحقيقات ..وفضل اهلل :معارك وهمية
بعدما أوقفت إدارة الجامعة
اليسوعية الدروس في كلية
العلوم اإلجتماعية أمس
َ
نتيجة االشكال الذي وقع
بين طالب « 14آذار» و»حزب
اهلل» على خلفية نتائج
االنتخابات الطالبية على أن
ُتستأنف اليوم ،وذلك في
ضوء اجتماعات عقدتها مع
مسؤولي الهيئات الطالبية
في األحزاب المعنيّة،
وتعهدّ ات قطعوها لها بعدم
تكرار ما حصل.
طالبت اجلامعة يف بيان �أ�صدره رئي�سها
الأب �سلي����م دكا�����ش ،الق����وى ال�سيا�سية
كاف���� ًة ب�إحرتام ر�سالة اجلامع����ة التعليمية
والثقافي����ة والوطني����ة ،وبالإمتن����اع ع����ن
كلّ م����ا م����ن �ش�أن����ه �إعاق����ة قيامه����ا بهذه
الر�سالة .و�أهابت بالط��ل�اب ،على اختالف
التقي����د الت����ام
م�شاربه����م وانتماءاته����م،
ّ
ب�أنظم����ة اجلامع����ة .و�أعلنت �أ ّنه����ا "با�رشت
�إج����راء التحقيق����ات املو�ضوعي����ة لتحديد
امل�س�ؤوليات ع����ن الأح����داث الأخرية التي
�شهدها حرم العلوم الإجتماعية ،و�ست ّتخذ
يف �ضوئها العقوبات الت�أديبية يف حق كلّ
َمن يثبت تورطه فيها".
ويف هذا الإطار� ،أو�ضح الطالب القواتي
باتري����ك و�ص����اف لـ"اجلمهوري����ة"�" ،أنن����ا
جتاوبن����ا م����ع االدارة خ��ل�ال االجتماع ونحن
حت����ت ال�سق����ف ال����ذي حُت� ِ
���دده اجلامع����ة،
ّ
�أم����ا طالب "ح����زب اهلل" وحرك����ة "�أمل" فلم
يلتزموا البي����ان ال�صادر عن اجلامعة وهذا
نتيج����ة التعبئة الرتبوية" ،م�شرياً �إىل �أنهم
"ي�شكّ كون يف التحقيق الذي فتحته ادارة
ُ
اجلامعة ويعتربونه غري مو�ضوعي".
م����ن جهت����ه� ،أبل����غ وزي����ر الداخلي����ة يف
حكوم����ة ت�رصيف الأعمال م����روان �رشبل اىل
"اجلمهورية"� ،أ ّنه "تل َقّى ات�صاالً من الأب
دكا�����ش وعر�ض مع����ه ملا ح�ص����ل ،وا�ضعا ً
�إمكان����ات الق����وى االمني����ة يف ال����وزارة يف
"قرر
ت�رصّفه ل�ضبط الو�ض����ع" ،كا�شفا ً �أ ّنه َّ
تركيز نقط����ة امني����ة ثابتة لق����وى الأمني
الداخلي على مدخل اجلامعة".

شربل لـ«الجمهورية»:
نقطة امنية ثابتة
عند مدخل الجامعة
فضل اهلل
وق����د خ����رج "ح����زب اهلل" ع����ن �صمته يف
ه����ذه الق�ضية ،فعقد ع�ض����و كتلة "الوفاء
للمقاومة" النائب ح�سن ف�ضل اهلل ،م�ؤمتراً
�صحافيا ً يف جمل�����س النواب �أو�ضح فيه � ّأن
"احل����زب ما كان لري ّد ل����و اقت�رص احلادث
على الطالب امنا قلب احلقائق وال�صخب
االعالمي وال�سيا�سي وحماوالت اال�ستثمار
من خ��ل�ال التجيي�ش الطائف����ي واملذهبي
ا�ستدعى منا الكالم" .وعلى رغم � ّأن و�سائل
عر�ضت �أفالم����ا ً �أظهرت ا�ستعمال
الإع��ل�ام َ
عنا���ص�ر "ح����زب اهلل" ال�سالح �أم����ام اجلامعة
وهجومه����م على الط��ل�اب ،اعترب ف�ضل اهلل
� ّأن "ما ح�صل يف اجلامعة الي�سوعية مل يكن
يف م�ستوى ه����ذا النوع من التحري�ض ،وقد
خا�ض البع�ض معارك وهمية حول مو�ضوع
ب�سيط ،ما ُيظهر � ّأن البع�ض مفل�س ويبني
اي ح����دث" ،م�ؤكداً � ّأن
مع����ارك وهمية على ّ
"ا�ستح�ضار اخلطاب العن�رصي التحري�ضي
ل����ن ُيحقق �شيئا ً يف لبن����ان وكلما خ�رسوا يف
اخل����ارج �سي�ستح���ض�رون هذه اللغ����ة ل�ش ّد
ع�صب اجلمهور،
ولكن هذا لن يغيرّ �شيئا ً
ّ
ان "اجلامعة ما
وال يبني دولة" .ولفت اىل ّ
زال ا�سمها جامع����ة القدي�س يو�سف وهي

«القرار الحر» :نرفض التجني على رموز المنطقة

مل ُتعل����ن انها غ�ّي�رّ ت ا�سمها ،معلن����ا ً "اننا
دعونا اىل �إج����راء حتقيق واتخاذ االجراءات
القانوني����ة بحق من كت����ب ال�شعارات على
حائ����ط اجلامعة" .و�س�����أل" :ه����ل هذه هي
ثقافة العي�ش امل�شرتك والتالقي واحلوار
ام ثقاف����ة االن����زواء وع����دم قب����ول الآخر"،
م�ضيفا ً" :ال نريد احداً يف لبنان ينتمي اىل
ثقافة الفا�شية".
م����ن جهته����ا ،ر ّدت من�سقي����ة بريوت يف
"الق����وات" على ف�ضل اهلل ،قائلة�" :أحتفنا
�سع����ادة النائ����ب مب�ؤمتر �صح����ايف حول ما
�أ�سماه "مو�ضوعا ً ب�سيطا ً" ،معتمداً �أ�سلوب
"�رضبني وبكى �سبقني وا�شتكى" ،م�ش ّددة
قررت
عل����ى � ّأن "�إدارة اجلامعة ه����ي التي ّ
�إخراج جمموعة من الط��ل�اب "املعروفني"
اىل خ����ارج حرمه����ا نظ����راً للم�ش����كالت
املفتعلة من قبلهم ،وهم مل يخرجوا طوعا ً
ليعت�صموا �سلميا ً".
و�ش���� ّدد البي����ان عل����ى � ّأن "ق�سم����ا ً م����ن
ه�ؤالء الط��ل�اب ي�أتون اىل اجلامعة ليتلقوا
علومهم ويعرفون مت����ام املعرفة هويتها
���ن امل�شكل����ة تكم����ن يف َم����ن يح����اول
ولك� ّ
توجيهه����م� ،أي "ح����زب اهلل" ،يف حماول����ة
لتغيري وجه هذه اجلامعة وهذا لن يح�صل
مهما حاولوا".
ان "الي�سوعية هي جامعة
و�أكد البي����ان ّ
رئي�س اجلمهوري����ة ال�سابق ب�شري اجلميل،
�شاء من �شاء و�أبى من �أبى ،و�إدارة اجلامعة
تقدي����راً منه����ا لب�ش��ي�ر ت�ض����ع ل����ه �صورة
ان "اجلامعة
داخل احل����رم" ،م�ش ّددة عل����ى ّ
له����ا هوي����ة ولن تتمك����ن �أن����ت وحزبك من
تغيريها ،وال تغيري هوية لبنان".
حمل م�س�ؤولو الهيئات الطالبية
كذلكَّ ،
يف قوى "� 14آذار" يف اجلامعة" ،امل�س�ؤولية
املبا���ش�رة �إىل مرتك����ب الإعت����داءات
املتك����ررة" ،م�ؤكدين "�أننا ل����ن نقبل بعد
متر هكذا حوادث مرور الكرام".
اليوم ب�أن ّ

«القرار الحر»

�أم����ا كتل����ة "الق����رار احل����ر" ف�أك����دت
"التم�س����ك بالدميوقراطي����ة وثقاف����ة
االنفت����اح واحرتام القي����م واخل�صو�صيات
متيز املنطقة" ،م�ش ّددة "على رف�ض
التي ّ
واي ٍّ
���ة
�
الروحي
لهذه
���اك
اي انته�
جتن على
ّ
ّ
واي ا�سته����داف للرم����وز
رم����وز املنطق����ة ّ
الدينية واعتماد مزايدات يف غري حملها".
وطالب النائ����ب مي�شال فرع����ون الأجهزة
الر�سمية بفر�ض "ا�ش ّد العقوبات على � ّأي
فريق يه���� ّدد اال�ستقرار الع����ام وا�ستقرار
النفو�����س" .وطالب الق����وى الأمنية بـ"منع
اي دخ����ول منظ����م لعنا���ص�ر غ��ي�ر من�ضبطة
اىل املنطق����ة ما يدف����ع اىل اتخاذ خطوات
للدف����اع عن خ�صو�صي����ة املنطقة واحلياة
الآمنة لأهلها".
ويف ر ّد على ف�ضل اهلل ،من دون ت�سميته،
اجلميل�" :أعطانا �أحدهم
قال النائب ندمي
ّ
درو�سا ً يف الأخ��ل�اق والوطنية متوقفا ً عند
ان ما
ع����دم ح�صول � ّأي �رضب����ة كف ،يف حني ّ

ح�ص����ل كان عملية تهويل غ��ي�ر م�سبوقة،
ومن ق����ام بها كان ينتظر دعم����ا ً من خارج
اجلامعة".
م����ن جهته ،ر�أى النائ����ب حممد كبارة � ّأن
ما ح�صل "ي�شكل مرحلة جديدة من خمطط
احلزب الإرهابي لل�سيطرة على كل لبنان.
وهذا ما يدعون����ا جميعا ً ومن كلّ الطوائف
اىل الوق����وف �صفا ً واحداً ملواجهة الأخطار
الت����ي ته���� ّدد لبن����ان من ح����زب يهدف اىل
ال�سيط����رة على مقومات الوطن يف خمتلف
مناطقه".
بدوره����ا ،ج���� ّددت منظم����ة ال�شب����اب
التقدمي يف بيان" ،دعو َتها اىل كل القوى
الطالبية لالرتقاء �إىل امل�ستوى املطلوب
م����ن الوع����ي ،يف ه����ذه الظ����روف اخلطرية
يف لبن����ان وحميط����ه" .ور�أت "� ّأن املنط����ق
اال�ستف����زازي والتحري�ض����ي وردود الفعل
الإنفعالية غري مقبولة البتة".
و�أك����د م�س�ؤول����ون �سابق����ون يف احلركة

الطالبي����ة يف "الي�سوعي����ة"ّ � ،أن "اجلامع����ة
يج����ب �أن تك����ون م�ساح����ة بن����اء �سيا�سية،
وم�ساحة فكر وتغي��ي�ر ،ال ان تعك�س فقط
النزاع����ات ال�سيا�سية والفئوية" ،حمذّرين
من � ّأن "العنف ال يولّد � اّإل مزيداً من العنف،
لي�س ل����ه مربر يف حرم اجلامعة وحميطها".
و�أعلن����وا � ّأن "اجلامع����ة الي�سوعي����ة تفتخر

«القرار الحر» :لمنع
دخول عناصر غير
منضبطة الى المنطقة
ال�سباقة يف املقاومة الثقافية
ب�أ ّنها كانت
ّ
يف وج����ه االحت��ل�ال ال�س����وري" ،مهيب��ي�ن
بالط��ل�اب" ،مهم����ا كان����ت انتماءاته����م،
احلفاظ على هذا الرتاث التعددي".
من جهته� ،إعت��ب�ر رئي�س املجل�س العام

املاروين الوزير ال�ساب����ق وديع اخلازن � ّأن
"م����ا ح�ص����ل يف اجلامع����ة الي�سوعية لي�س
���ول �إىل مك�رس
م�ألوف����ا ً وال م�سموحا ً �أن يتح� ّ
ع�صا للخالف����ات ال�سيا�سية ،ال على خلفية
�إنتخابات ينبغي �أن تبقى ريا�ضية وال على
مواقف و�شعارات".
كذل����ك ،ر�أى امل�ست�ش����ار الع����ام حلزب
"االنتم����اء اللبن����اين" �أحم����د الأ�سع����د � ّأن
"حزب اهلل مُيعن يف ت�شويه �صورة ال�شيعة
اللبناني��ي�ن ،فبات����وا يف نظ����ر الآخري����ن
إرهابي��ي�ن ومرتزق����ة ومنبوذين وداعمني
�
ّ
للأنظمة الديكتاتورية والدموية وخارجني
وجع����ل الطال����ب
ع����ن الدول����ة اللبناني����ةَ ،
كمن
ال�شيعي يف اجلامع����ة الي�سوعية يبدو َ
ي�ش����ارك يف عملي����ة ت�سلّل الحت��ل�ال موقع
���ول
الع����دو" ،م�ش��ي�راً �إىل � ّأن احل����زب "ح� ّ
الإ�ش����كال الطالب����ي اىل غ����زوة ا�ستق����دم
لها التعزي����زات امللي�شياوية واىل ح�صار
ترهيبي �أ�شبه بـ� 7أيار جامعي".
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« »zone dahyehتو ّتر «هوفالن» مجدداً

لم تكد تهدأ في الجامعة اليسوعية « -هوفالن» ،حتى عادت االستفزازات ُلتقلق حرم كلية ادارة االعمال ،فبعدما قرّ رت اإلدارة
ً
استئناف الدروس أمسّ ،
مجددا الى أجل غير مسمى إثر تجدّ د التوتر بين طالب من «القوات اللبنانية» وآخرين من «حزب اهلل».
علقتها
رينا ضوميط
@reina.doumit
aljoumhouria.com
@reinadoumit

�إنت���ش�رت الق����وى االمنية عل����ى الط����رق امل�ؤدية اىل
ومنعت
اجلامع����ة ،وفُر�����ض ط����وق �أمني �أم����ام حرمه����ا ُ
���م
�
يع
ال�س����يارات م����ن امل����رور .اله����دوء يف اخل����ارج
ّ
اجلامع����ة ف��ل�ا يعك�س حقيق����ة ما يج����ري داخلها ،حيث
يعي�����ش الط��ل�اب بتو ّت����ر وترقّ ����ب نتيجة اال�ش����كاالت
واال�ستفزازات املتكررة.
جتمع طالب ينتمون يف معظمهم
يف الباحة اخلارجيةّ ،
اىل قوى "� 14آذار"� ،أما طالب "� 8آذار" فكانوا غائبني،
الأمر الذي عزاه البع�ض اىل قرار �إدارة اجلامعة تعليق
ال�ص����فوف يف كلية ادارة االعمال والطلب من الطالب
مغادرة اجلامعة� ،إالّ �أن الطالب املنتمني اىل "� 14آذار"
رف�ض����وا بادئ االمر اخلروج ،واعت�ص����موا احتجاجا ً على
قواتيني وهما
طالب��ي�ن
تهدي����د ادارة اجلامع����ة بطرد
َّ
َ
ال�شقيقان مارك وايليو م�سلم.
ويف التفا�ص����يلّ � ،أن طالب����ا ً م����ن "ح����زب اهلل" منعوا
طالب��ي�ن م����ن "الق����وات" م����ن التدخ��ي�ن يف امل����كان
َ
املخ�ص�����ص للمدخن��ي�ن يف حديق����ة اجلامعة ،فح�ص����ل
اجلانبني ،فعم����دت اجلامع����ة اىل تعليق
تال�س����ن بني
َ

الدرو�س يف كلية ادارة االعمال.
ويف هذا ال�ص����دد ،ق����ال الطالب الكتائب����ي �أنطوان
خ����وري لـ"اجلمهورية"ّ � ،إن الـ " "zone fumeurالتي
حتول����ت اىل "zone
يج����ب �أن تكون مكان����ا ً للتدخني َّ
 ،"dahyehف�ش����باب "ح����زب اهلل" يحاول����ون احت����كار
اجلامعة ويه���� ّددون ،منها قولهم" :ال ميكنكم الدخول
فممنوع ان ت�ض����عوا �أرجلكم هنا" ،نافيا ً ح�صول "�رضبة
كف� ،إمنا تال�سن وقد جل�أت الإدارة اىل حله".
من جهته ،لفت رئي�����س خلية "القوات اللبنانية" يف
جامع����ة الي�س����وعية ـ هوفالن ،باتريك و�ص����اف ،اىل � ّأن
"الإدارة مل تتخ����ذ بعد حادثة االثن��ي�ن اجراءات مثلما
يجب ،يف حق املنتمني اىل "حزب اهلل" الذين وا�ص����لوا
ا�س����تفزازاتهم على موقع التوا�صل االجتماعي وبعثوا
ر�سائل تهديد" .و�أ�ضاف" :بع�ض اال�شخا�ص يف اخللية
تت�ضمن مثالً "اذا ر�أيناك ال�ساعة
و�ص����لتهم تهديدات
ّ
الواحدة يف اجلامعة �س����نقطع ر�أ�سك ،وعند عودتك اىل
املنزل "لن تعود �ص����اغ" ،كا�ش����فا ً � ّأن "م�س�ؤول "حزب
اهلل" يف اجلامع����ة حمم����د فرح����ات ه���� َّدد علن����ا ً ومبا�رشة
جمموع����ة من الطالب منهم طالبا ً ا�س����مه مارك م�س����لم
خالل �إجرائه ات�ص����االً هاتفيا ً ،متوعداً �إياه ب�أنه لن ينام
يف منزله الليلة".
ومت ّن����ى و�ص����اف عل����ى ادارة اجلامعة "عدم ال�س��ي�ر
مكرر� ،أي معامل����ة َمن افتعل
يف منظومة ال�س����تة �س����تة ّ

امل�ش����كلة بالطريقة نف�س����ها التي عومل فيها َمن قام
بردة فع����ل� ،آمالً يف �أن "تتخ����ذ الإدارة قرارات عادلة".
و�أ�شار اىل "�أخبار و�صلتنا لكن ال نعرف مدى دقتها من
�ش����باب مقيمني يف املنطقة ،تق����ول � ّإن نحو  50دراجة
ناري����ة تابعة لـ"حزب اهلل" و�ص����لت اىل ال�س����وديكو من
ولكن اجلي�ش الذي عزز وجوده
منطقة اخلندق الغميق
ّ
يف املنطقة منعهم من االقرتاب".

سليمان

ويف هذا ال�سياق� ،إ�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد
مي�ش����ال �س����ليمان ممثلته ل����دى الفرنكوفونية مديرة
معه����د العلوم ال�سيا�س����ية يف جامعة القدي�س يو�س����ف
الدكت����ورة فاديا كي����وان التي �أطلعته على تفا�ص����يل
اال�ش����كال الذي وقع يف اجلامعة ،و�أكد "�رضورة حلّ كل
اخلالفات واال�شكاالت بالروح االكادميية امل�س�ؤولة يف
انتخاب����ات الهيئات الطالبية ،ولي�س بروح اخل�ص����ومة
والتجاذبات ال�سيا�س����ية التي هي ويا للأ�س����ف ،م�ؤهلة
لأن تنقلب جتاذبات مذهبية".
وم�س����اء� ،أعلن����ت ادارة اجلامع����ة يف بي����انّ � ،أن اليوم
"ه����و يوم تدري�س عادي يف جممل كليات حرم العلوم
الإجتماعية  -هوفالن ،با�س����تثناء كلية �إدارة االعمال،
حي����ث �ستت�ص����ل االدارة بطالبها لإبالغه����م عن موعد
ح�ضورهم �إىل اجلامعة".
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الجامعات المسيحيّة ...بين «الدخول ال ُم َمنهج» والديموقراطيّة
قد تكون اإلنتخابات الطالبية مناسبة
لممارسة الحياة الديموقراطية عبر
التوجه إلبداء الرأي في صناديق
ّ
اإلقتراعّ ،
لكن الخطورة تكمن في
جعلها ساحات مواجهة سياسيّة
ومذهبيّة من خالل قيام بعض األطراف
بتحويل حرَ م الجامعات الى حلبات
صدام.
أالن سركيس
@alain.sarkis
aljoumhouria.com
@alain_sarkis

نظرية تغي�ي�ر هوية
الي�س���وعية،
ط���رح �إ�ش���كال
ّ
ّ
املمنهج لـ"حزب اهلل"
بالدخول
ة
امل�سيحي
اجلامعات
َ
ّ
اىل هذه اجلامع���ات مدعوما ً من تعبئة تربوية تدفع
�أق�س���اط طالب���ه وال يلتزم���ون بالنظام الع���ام لهذه
اجلامعات ،فيما يعاين الطالب امل�سيحيون �صعوبة
يف ت�سديد �أق�ساطهم.
مل تعرف الإر�س���اليات الأجنبي���ة التي ِ
قدمت اىل
لبنان من �أجل رفع م�ستوى التعليم للم�سيحيني � ّأن
�س���تتحول اىل �سبب ا�ضايف
هذه ال�رصوح التعليمية
ّ
للفنت وا�ستخدام ال�شارع حللّ امل�شاكل بدالً من �أن
تكون و�س���يلة لتطوير اللبناني�ي�ن وتدريبهم على
الثقافة الدميوقراطية ،كذلك ،ف� ّإن م�شهد تطويق
"الي�سوعية" من ِقبل َمن ُيفرت�ض �أن يكونوا طالبها
ك��س�رت اىل ح ّد معني �ص���ورة اجلامع���ة التي يفاخر
خريجوها ب�أنهم طالب ي�سوعية.
وي�س����أل بع����ض امل�س���يحيني ،مل���اذا ال حت�ص���ل
امل�ش���اكل �إلاّ يف اجلامعات امل�سيحية؟ ،يف وقت كاد
يجر �إ�شكال الإثنني ال�شار َع اىل مواجهة طائفية،
�أن ّ
اجل���و امل�ش���حون م���ا زال قائم���ا ً واحتم���ال
ان
كم���ا ّ
ّ
املواجهة قائم يف � ّأي وقت.

إلقاء التهمة

عندم���ا ت�س����أل �إدارة اجلامع���ة الي�س���وعية ع���ن
ال���كالم ال���ذي ُيحكى ع���ن تغيري وج���ه اجلامعة عرب
ال�س���ماح له���ذه الأع���داد الكبرية من ط�ل�اب "حزب
اهلل" بالدخول ،تقول "نحن جامعة ت�س���تقبل اجلميع،
روح���وا ا�س����ألوا "الأنطونية" التي ف���اق عدد طالب
"حزب اهلل" داخلها الـ 40باملئة".
وتربر �إدارة اجلامعة الإ�شكاالت بالقول" :لي�ست
ّ
املرة الأوىل التي يح�صل فيها �إ�شكاالت ولن تكون
ّ
فهوية اجلامعة وا�ض���حة وه���ي كاثوليكية
االخرية،
ّ
م�س���يحية ،و�أهالً و�س���هالً باجلميع ،لكن ،ما يح�ص���ل
ّ
ت�ضم
واجلامعة
ً،
ا
م
ز
�
أ
مت
ا
�سيا�سي
ا
و�ضع
هناك
ان
ً
ً
ّ
هو ّ
ّ
جمي���ع الأح���زاب والتيارات ال�سيا�س���ية وهي جلميع
اللبنانيني ،وكانت عل���ى خطوط التما�س يف احلرب
و ُد ّمرت و�أعدنا ترميمها لك���ي تكون �رصحا ً تعليميا ً
حواريا ً �شامالً" .وت�ؤكد الإدارة "عدم وجود نقمة من
ال�شارع امل�س���يحي على �سيا�ستها التي تفتخر انها
لكن
تخرج طالبا ً �ش���يعة يكونون قدوة يف املجتمعّ ،
ّ
وي�شغل
الو�ضع ال�سيا�سي املت�أ ّزم ي�ؤجج ال�رصاعات ُ
الطالب عن ر�سالتهم التعليمية".
ي�ش���كو الطالب امل�س���يحيون م���ن � ّأن "حزب اهلل"
يدفع �أق�س���اط طالب���ه نظراً للق���درة املالية العالية
بينما هم مرتوكون لقدره���م يف جامعاتهم ،من هنا
تعترب الإدارة �أنه "من املعروف � ّأن التعبئة الرتبوية
للحزب تدعم طالبها وتدفع �أق�س���اطهم وهذا الأمر
لي����س بجدي���د ،كذل���ك ف���� ّإن ادارة اجلامع���ة تعطي
 3000منح���ة طالبية ي�س���تفيد منها  80باملئة من
امل�سيحيني".
إدارة
وت�شري �
"الي�س���وعية" اىل � ّأن "ن�سبة الطالب
ّ
وتربر هذا
باملئة،
36
يوازي
اجلامعة
يف
امل�س���لمني
ّ
الرقم ب���� ّأن معظم الطالب هم م���ن الفئات العمرية
بني  18و� 24س���نة ،فيما ن�سبة الطالب امل�سيحيني
يف اجلامع���ة هي  64باملئة� ،أما على �ص���عيد لبنان،
ف� ّإن امل�س���يحيني من هذه الفئ���ة العمرية ال يتجاوز
عددهم الـ 27باملئة فيما امل�س���لمون  73باملئة"،
م���ن هنا ت���رى االدارة � ّأن "ه���ذا العدد م���ن الطالب
امل�س���يحية اىل انحدار،
طبيع���ي ل ّأن الدميوغرافي���ا
ّ
طالب "حزب اهلل" بل
ت�ستقدم
كذلك ،ف� ّإن االدارة ال
َ
يت�سجلون من تلقاء �أنف�سهم ،وم�رشوع اجلامعة
�إنهم
ّ
هو تربوي بامتياز ولن ت�ضع االدارة "كوتة" لتحديد
عدد الطالب امل�سلمني".
و�أمام ارتفاع �أعداد طالب "حزب اهلل" الكبري ،واذا

أزمة هوية الجامعات المسيحية مطروحة بقوّة (جوزف برّ اك)

م���ا كانت اجلامعة �ست�ص���ل اىل مرحلة ي�ص���بح معظم
طالبها من امل�س���لمني اذا ما اخذن���ا بتربيرات �أرقام
ان "ن�سبة الطالب امل�سلمني
الإدارة ،تو�ض���ح االدارة ّ
كانت �سابقا ً  40وانخف�ضت اىل الـ 36باملئة".

تبريرات ال تقنع الشارع

عل���ى رغ���م كلّ التربي���رات التي تعطيه���ا ادارات
مر�شح للت�صعيد
اجلامعات امل�س���يحية ،ف� ّإن الو�ضع ّ
�أكرث ،ورغم انكار الإدارات �أنها ال تتعاطى ال�سيا�سة،
الاّ أ� ّن���ه م���ن الوا�ض���ح � ّأن ل���كل جامع���ة توجهاته���ا
"�ضب�ضب" مو�ضوع "الي�سوعية"
ال�سيا�سية ،ويف حال ُ
ف� ّإن م�س����ألة تغيري هوية اجلامعات �س��� ُتطرح جم ّدداً
أنطونية" التي
عندما يحني موعد انتخابات جامعة "ال
ّ
رمبا لن تعي�ش معركة يف ال�ص���ناديق �أكرث من الإعالم
نظ���راً لتواج���د "ح���زب اهلل" الكثي���ف يف ظلّ �إنق�س���ام
ال�شارع امل�س���يحي بني "القوات اللبنانية" وحلفائها
و"التي���ار الوطني
احل���ر" وحلفائه ،من هنا �س���تكون
ّ
الكلمة الف�ص���ل لط�ل�اب "ح���زب اهلل" املتحالفني مع
العونيني.
ّ
ويف ه���ذا الإطار ،ترف����ض �إدارة اجلامع���ة التعليق
على كلّ الإ�شكاليات التي يطرحها ال�شارع امل�سيحي
بحجة عدم تدخلها يف ال�سيا�س���ة ،فيم���ا ي�ؤكد رئي�س
ّ
جلنة ال�ش���باب وال�ش����ؤون الطالبية يف التي���ار �أنطون
�س���عيد لـ"اجلمهورية" ب�أنهم "�سيخو�ضون انتخابات

الأنطوني���ة م���ع حلفائه���م" ،معت�ب�راً � ّأن "الق���وات
ت�س���تعمل التحري����ض املذهبي يف وق���ت يوازي عدد
الطالب ال�س ّنة عد َد ال�شيعة".
ويرى �س���عيد � ّأن "جامعة الي�س���وعية لي�ست جامعة
تخ���رج منه���ا الرئي����س كميل
ب�ش�ي�ر اجلمي���ل ،وق���د
ّ
�ش���معون وكم���ال جنبالط وهي جلمي���ع النا�س وفيها
طالب عرب و�أجانب ومن املعيب �إطالق �إ�س���م ب�ش�ي�ر
اجلمي���ل عليه���ا ،لكننا يف املقابل نرف�ض �أن ي�س���يء
�أح���د اليه لأن���ه رئي�س جمهورية لبنان ،ون�س���تنكر َمن
�أ�سا�ؤوا اليه وح ّتى لو كانوا طالب "حزب اهلل".

إختالف على التصدّ ي

قد يكون الت�رشذم امل�س���يحي وع���دم االتفاق على
مفاهي���م ِ
وق َي���م وثواب���ت م�س���يحية ت�س���اهم يف ك�رس
تربر
�ص���ورة امل�س���يحيني ،بعد خروج جمموعة منهم ّ
اقدام "حزب اهلل" على تطويق �أكرب �رصح تعليمي لهم
ما يخالف كل الأنظمة والقوانني اجلامعية ،واذ ي�ؤكد
رئي�س م�ص���لحة الطالب يف ح���زب "القوات اللبنانية"
ندمي يزب���ك لـ"اجلمهورية" � ّأن "�أع���داد طالب "حزب
اهلل" يف االنطوني���ة تخطّ ���ى ال���ـ 40باملئ���ة" ،ي�ش�ي�ر
اىل �أنه���م "مل ي�أخ���ذوا ق���راراً نهائي���ا ً بكيفية خو�ض
املعركة".
وي�ض���ع يزب���ك اقرتاحات ع ّدة لوق���ف تغيري هوية
اجلامعات امل�س���يحية ،بدءاً من "حتديد �سقف معني

لدخول الط�ل�اب ،و�إجراء فح�ص دخ���ول لهم يف جميع
امل���واد لرف���ع م�س���توى الطالب وع���دم "�إدخ���ال من
ودب" و�ض���بط الو�ض���ع يف اجلامع���ة ع�ب�ر منع
ه���ب ّ
ّ
بها
راد
ي
التي
اال�س���تفزازات
جرنا اىل م�شاكل ،نافيا ً
ُ
ّ
منع
نفي���ا ً قاطعا ً ان يكونوا طلبوا من �إدارة اجلامعات َ
ا�ستقبال فئة معينة من الطالب ،بل �ضبط الدخول".
ان "الي�س���وعية ه���ي جامع���ة املقاوم���ة
وي�ؤك���د ّ
اللبنانية ولي�س���ت جامعة "امله���دي" �أو تابعة ملحور
املمانعة ،ونحن �س���نقف يف املر�ص���اد ل���كل حماولة
حلرفها عن خطّ ها".
ل���كلّ جمتم���ع م���ن املجتمع���ات رجال���ه ورم���وزه
يحق لأحد امل�س���ا�س
وقيادات���ه التي يتعل���ق بها وال ّ
بها ،والإعرتا�ض امل�س���يحي هو على ت�رصّفات "حزب
اهلل" داخ���ل اجلامعات امل�س���يحية ولي����س على دخول
الط�ل�اب ال�ش���يعة اليها ،فال يحق للح���زب الإعرتا�ض
على ت�س���مية اجلامعة ب���ـ" جامعة ب�ش�ي�ر" ،مثلما قال
النائب ح�س���ن ف�ض���ل اهلل �أن���ه يف ال�س���ابق كان ُيطلق
عليها هذه الت�س���مية ولي�س الآن ،كذل���ك ف�إنه ُيقال
�أ�رشفية الب�ش�ي�ر ،فغداً �س���يخرج "ح���زب اهلل" وحلفا�ؤه
لالعرتا����ض عل���ى هذه الت�س���مية ،يف وق���ت ال يجادل
�أح���د احلزب على ت�س���مياته ومعتقداته ورموزه .ومن
بقوة
هن���ا ف� ّإن هوي���ة اجلامعات امل�س���يحية مطروحة ّ
على رغم حماوالت �ضب�ض���بة املو�ض���وع ،فاذا كانت
الي�سوعية البداية لن تكون الأنطونية النهاية.
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جه «الفاشيّة» و«الصهيونية» في «اليسوعيّة»
الموسوي :سنوا ِ
ر�أى ع�ض����و كتلة «الوف����اء للمقاومة»
النائب ن����واف املو�س����وي� ،أننا «ن�ش����هد
الي����وم ع����ودة للفا�ش����ية الطائفية حيث
تظهر يف عقلية الفيتو والكانتون ،والتي
عاودت لتطفو على ال�سطح بعد �أن ظننا
�أنه����ا قد �س����قطت ،ون�ش����هد ممار�س����ات
تناق�ض العي�ش امل�ش��ت�رك على م�س����احة
ملع����ب يف جامع����ة �أرادت �أن تكون جامعة
للبنانيني كلهم ،ف�إذا بالعقلية الفا�شية
تريدها "غيتو" ثقايف �أو طائفي مغلق».
و�أو�ضح املو�سوي �أنه «ينك�شف اليوم
امل���ش�روع ال�سيا�س����ي للفري����ق الآخ����ر من
خالل املمار�سات التي حدثت يف اجلامعة
الي�س����وعية والت����ي حت����دث يف طرابل�س،

وهذه املمار�سات ال تن�سب �إىل جمموعات فلذلك ينك�شف م�رشوع العبور �إىل الدولة،
هام�ش����ية ،ب����ل �إنه����ا حتظ����ى بالتغطي����ة ف�إذا هي دول����ة الكانتونات واملجموعات
ال�سيا�س����ية ،وبتغطية الأمر الواقع �إن مل الطائفي����ة املتناق�ض����ة ودولة ال�س����لطة
الأحادية
تك����ن باملوافق����ة
اال�ستكبارية».
امل�ضمرة
�أ�ضاف« :نحن مل
���ة
�
العلني
و�أحيان����ا ً
«لم نقدم
نق���دم الت�ض���حيات
م����ن �شخ�ص�
ّ
���يات التضحيات لنستيقظ
يف مواجهة العدوان
كان
�سيا�س����ية
الإ�رسائيل���ي لك���ي
أن
�
���ا
�
به
يفرت�����ض
على وطن ممزق
ن�س���تيقظ عل���ى
تنزل عل����ى الأر�ض
ممزق ب�ش���عبه
يف طرابل�����س لتمنع
وطن ّ
هذه املمار�س����ات التي تنتم����ي �إىل عهد و�أر�ض���ه وم�ؤ�س�ساته امل�ش���لولة ،فلذلك
احلرب الأهلية والت����ي توافقنا على عدم �أخذن���ا عل���ى عاتقن���ا �أن نواج���ه امل�رشوع
ج����واز الع����ودة �إليها � ّأيا ً كان����ت الظروف ،الفا�ش���ي الذي يهدف �إىل تق�سيم لبنان

يف زم���ن التفتي���ت الإقليم���ي والدويل،
ولذلك �آلينا على �أنف�س���نا �أنه مهما جرى
ِم���ن حتام���ل علينا فل���ن نغ���ادر موقعنا
املتم�س���ك بالعي����ش امل�ش�ت�رك ب�ي�ن
ّ
اللبنانيني جميعاً ،ل ّأن نقي�ض ال�ص���يغة
اللبنانية هي ال�ص���هيونية القائمة على
�أحادي���ة الع���رق والدي���ن .و� ّإن مواجه���ة
الفك���رة ال�ص���هيونية ال تك���ون فق���ط
باملقاوم���ة امل�س���لحة ال�رضوري���ة ب���ل
بالقدرة على تق���دمي منوذج من العي�ش
امل�ش�ت�رك بني �أتباع الأديان والطوائف
ليكون بديالً ملَن يري���د �أن تكون دولته
قائمة على �ص���فاء انتمائها الطائفي �أو
الديني».

