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جامعات

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

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

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

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

ع��ن ق �ي��ام ط�ل�اب م��ن ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ب ��االح� �ت� �ف ��ال ب � �ف� ��وزه� ��م ،ب ��وض ��ع ص ��ور
ل�ب�ش�ي��ر ال �ج�م� ّ�ي��ل م��ع ع �ب ��ارات ت �ق��ول إن
الجامعة ه��ي «جامعة البشير» وإنهم
انتصروا على «اإلرهاب» في الجامعة.
ف��ي التفاصيل ال�ت��ي ّأدت إل��ى ال�ص��دام.
ف��وج��ئ ال� �ط�ل�اب امل� �ن ��اص ��رون ل�ل�ك�ت��ائ��ب

حقوق مدنية

ألو  ...112النجدة زوجي يضربني
محمد نزال
ربما يبدو األم��ر عند البعض م��ن قبيل
ال�ت��رف .بلد تضربه السيارات املفخخة،
ث � ��م االن� � �ت� � �ح � ��اري � ��ون ،ف� �ت� �ت� �ن ��اث ��ر أش �ل��اء
مواطنيه على الطرقات ،ومع ذلك يبقى
فيه من يتكلم عن حقوق اإلنسان واملرأة.
بالتأكيد يمكن ّ
تفهم من يستغرب هذه
األض ��داد على مساحة ال��وط��ن الصغير.
ل�ك��ن ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ال ب��د م��ن ل�ف��ت ان�ت�ب��اه
ه ��ؤالء إل ��ى أن ال �ع �ب��وات إن ك��ان��ت تفتك
ب� ��أج � �س� ��اد ال � �ب � �ع� ��ض ،إن � �م� ��ا ت �ف �ع ��ل ذل ��ك
م � ّ�رة واح� ��دة ،فيما ب�ع��ض ال�ن�س��اء ُيفتك
ب��أرواح �ه��ن ج� � ّ�راء ع�ن��ف أس� ��ري ،ي��وم�ي��ًا،
م ��رارًا وت �ك��رارًا ،إل��ى ح� ّ�د تمني بعضهن
املوت وهن غارقات في الصمت.
م��ن ه�ن��ا أط�ل�ق��ت امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�ق��وى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع منظمة
«ك �ف��ى ع�ن��ف واس �ت �غ�ل�ال» ،ح�م�ل��ة ال � �ـ«16
ي��وم��ًا مل�ن��اه�ض��ة ال�ع�ن��ف ض��د امل ��رأة لعام
 .»2013انطلقت الحملة ،أم��س ،م��ن مقر
امل ��دي ��ري ��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة األش ��رف� �ي ��ة ،آخ ��ذة
عنوان «ورانا ّ
مهمة».

ع��ن «ال �ع �ق��د» امل��وروث��ة ت�ج��اه امل� ��رأة .تلك
ّ
السيدة ،بعد ما يشبه طردها من املخفر،
عادت إلى منزلها الزوجي .عاد الضرب
وال�ت�ع�ن�ي��ف م��ن ج��دي��د .ق ��ررت أن تقصد
م � ّ�رة ،ب�ع��د أذى م �ب��رح ،م�خ�ف�رًا آخ ��ر .هنا
ك��ان��ت امل�ف��اج��أة« :ك��ان ال��درك��ي ه��ذه امل��رة
خلوقًا ومهذبًا ،أجلسني في مكتب ّ
وقدم
لي امل��اء ،حتى إنه سألني إن كان ّ
مكيف
التبريد يزعجني .لألسف أقولها شعرت
أن��ه غير لبناني» .أخيرًا أحالها الدركي
على «منظمة كفى» وبدأت رحلة جديدة.

قوى األمن تدعو كل
امرأة تتعرض للعنف
المنزلي إلى أن تتصل بها
على الرقم 112

األمن على السمع
ف� ��ي األص� � � ��ل ،ال� �خ ��ط ال� �س ��اخ ��ن  112ف��ي
م �ت �ن��اول ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن ،ول �ك��ن ق��وى
األم � ��ن ت� ّ
�وج �ه��ت أم� ��س إل� ��ى ال �ن �س��اء ف��ي
ل� �ب� �ن ��ان ،ت� �ح ��دي� �دًا ،ل�ل�ات� �ص ��ال ع �ل��ى ه��ذا
ال ��رق ��م ل �ط �ل��ب ال �ن �ج ��دة ع �ن��د ت �ع� ّ�رض �ه��ن
للعنف االسري .املدير العام لقوى األمن

ال��داخ�ل��ي ب��ال��وك��ال��ة إب��راه�ي��م بصبوص،
ّ
وامل� �ق ��دم ج� ��وزف م �س��ل��م ،وس��واه �م��ا من
املتكلمني ،وعدوا بأن املتصلة ستجد من
يسمعها بكل رحابة ص��در ،بل أكثر من
ذل��كُ ،
سيرسلون دوري��ة إن اح�ت��اج األم��ر

النجدة يا أمن
تطل سيدة ،ضمن فيلم قصير ،لتتحدث
عن تجربتها بني العنف املنزلي وقوى
األمن .بصوت حزين ،تقول« :كان زوجي
ي�ض��رب�ن��ي ي��وم �ي��ًا ،ل��م أج ��د م��ن ي�ض��ع له
ح� � � ّ�دًا ،إل� ��ى أن ق � ��ررت م � � ّ�رة ال ��ذه ��اب إل��ى
أق ��رب م�خ�ف��ر .ك��ان��ت آث ��ار ال �ض��رب ب��ادي��ة
الدركي بما حصل
على وجهي ،أخبرت
ّ
امرأة
بني
ل
نتدخ
ال
معي ،فقال لي :نحن
ّ
شئت فخذي حق ِك
وزوجها ،اذهبي ،وإن
ِ
�دك» .رب�م��ا ي�ق��ول ال�ب�ع��ض إن بإمكان
ب �ي� ِ
س� ّ�ي��دة ك�ه��ذه أن ت�ه��رب ب�ع�ي�دًا ،أو تعود
إل��ى أه�ل�ه��ا ،لكن يفوتهم أن بعضهن ال
يجدن مكانًا آخ��ر للجوء إل�ي��ه .ال حاجة
إل � ��ى االس� �ت� �ف ��اض ��ة ك �ث �ي �رًا ف ��ي ال �ح��دي��ث

إلى مكانها إلنقاذها .بالنسبة إلى قوى
األم ��ن ،بصفتها ض��اب�ط��ة ع��دل�ي��ة ،ض��رب
ال � ��زوج ل��زوج �ت��ه ،أو األخ ألخ� �ت ��ه ،ليس
مسألة عائلية ع��ادي��ة ،ب��ل «ج��رم ُيعاقب
ع �ل �ي��ه ال� �ق ��ان ��ون» .ط �ب �ع��ًا ق ��ان ��ون ال�ع�ن��ف
األس� ��ري ل��م ُي �ق� ّ�ر ب �ع��د ،م��ا زال ع��ال�ق��ًا في
أدراج مجلس النواب .ولكن اليوم ،ووفقًا
ل �ل �ق��وان�ين امل �ع �م��ول ب �ه��ا ،ي �م �ك��ن ت�ج��ري��م
املعتدي ومعاقبته.
ل� � �ك � ��ن ،ف� � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،ك� � � ��ان الف� � �ت � ��ًا ع� ��دم
تخصيص خ��ط س��اخ��ن للعنف األس��ري
املرأة ،على غرار الكثير من الخطوط
ضد ُ
التي خ ّصصت لغايات ربما أقل أهمية؟
تقول مديرة «كفى» زوي��ا روحانا« :نعم
ه��ذا ص�ح�ي��ح ،ال ب��د م��ن تخصيص خط
ك�ه��ذا ،وسنلفت نظر املعنيني إل��ى ذل��ك،
ول�ك��ن ن�ح��ن م��ا زل�ن��ا ف��ي ال �ب��داي��ة ،وامل�ه��م
اآلن أن ننطلق» .يعلم األمنيون ،ومعهم
ال� �ن ��اش� �ط ��ون ،أن ال ��ذي ��ن ي �ج �ي �ب��ون ع�ل��ى
خط ال�ط��وارئ ( )112يتلقون يوميًا ّ
كمًا
ً
ه ��ائ �ل�ا م ��ن االت� � �ص � ��االت ح � ��ول م�خ�ت�ل��ف
أن��واع املشاكل ،وبالتالي قد ال يعيرون
اه �ت �م��ام��ًا الت� �ص ��االت امل �ع �ن �ف��ات ،خ��اص��ة
في ظل جرائم من «العيار الثقيل» التي
تضرب لبنان حاليًا .على كل حال ،رفعت
قوى األم��ن الداخلي أمس شعارها« :إذا
مهددي ما ّ
ّ
تترددي ،اتصلي فينا ــ .»112

القضاء هنا أيضًا

بعض املواد القانونية الحالية «مجحفة بحق من وقع عليه العنف» (األخبار)

كان الفتًا في حفل أمس حضور القاضي
ً
شربل أب��و سمرا ،ممثال النيابة العامة
ال �ت �م �ي �ي ��زي ��ة ،وك� ��ذل� ��ك ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ال �ع��ام��ة
االستئنافية في النبطية القاضية غادة
ب��و ك ��روم .ت�ح� ّ�دث أب��و س�م��را ع��ن وج��وب
اع �ت �م��اد «ال �ص ��رام ��ة» ف��ي ت�ط�ب�ي��ق امل ��واد
القانونية ،خ��اص��ة ف��ي م��وض��وع العنف
ض��د امل � ��رأة .ول �ف��ت إل ��ى أن ب �ع��ض امل ��واد
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة «م�ج�ح�ف��ة ب�ح��ق من
وق��ع عليه ال�ع�ن��ف» .م��ن ت�ل��ك امل ��واد على
سبيل امل�ث��ال امل��ادة  489وامل ��ادة  500من

ق��ان��ون العقوبات .س��أل« :م��اذا يعني أن
ت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة ك ��ذا وك ��ذا ع�ل��ى م��ن وق��ع
عليه العنف وه��و دون السبع س�ن��وات،
ثم تتغير إن بلغ الثامنة .فما الفرق بني
ال�س��اب�ع��ة وال �ث��ام �ن��ة؟» .ه ��ذا ن �م��وذج عن
ال �خ �ل��ل ف��ي ال �ن �ص��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ي
تطال املرأة ،ولهذا ختم أبو سمرا كلمته
ً
قائال« :لقد سال حبر كثير في الحديث
ع ��ن ال �ع �ن��ف وامل � � ��رأة ،ول �ك��ن ف ��ي ال�ن�ه��اي��ة
ّ
أقولّ :
يتغير ما في
غيروا ما في النفوس
النصوص».

أمن وحقوق إنسان
ق �ب��ل أي � ��ام ذه� ��ب امل� �ق ��دم زي � ��اد ق��ائ��دب �ي��ه،
رئيس قسم حقوق اإلنسان في مفتشية
ق��وى األم ��ن ،إل��ى العاصمة السويسرية
(ج �ن� �ي ��ف) ف ��ي زي � � ��ارة ع� �م ��ل .ب �ع��د إل �ق��اء
ك�ل�م�ت��ه ه �ن��اك ،ب�ي�ن زم�ل�اء ل��ه م��ن أج�ه��زة
أم�ن�ي��ة ع��امل �ي��ةّ ،ت �ق� ّ�دم م�ن��ه ض��اب��ط كندي
وس��أل��ه ه��ل ح��ق��ًا ل��دي �ك��م ف��ي ل �ب �ن��ان ،في
ق��وى األم ��ن ،قسم لحقوق اإلن �س��ان؟ ذاك
الكندي ال يرى لبنان إال دولة من العالم
الثالثّ .
املقدم اللبناني قائدبيه معروف
في سلكه بأنه من «املتحمسني لحقوق
اإلن �س ��ان وح �ق��وق امل� ��رأة ت �ح��دي �دًا» .ك��ان
أم��س ف��ي ح�ف��ل األش��رف�ي��ة ح��اض �رًا .وف��ي
ح��دي��ث ل��ه م��ع «األخ �ب��ار» ق��ال« :صدقني
ل��و ك ��ان أي ب �ل��د ي �ع��ان��ي م��ا ن�ع��ان�ي��ه في
ل �ب �ن ��ان مل� ��ا ك �ن ��ت س �م �ع��ت ب �ع ��د ب �ع �ب��ارة
حقوق إنسان ،ودفاع عن املرأة ومحاولة
حمايتها من العنف املنزلي ،ولهذا ال بد
من األمل رغم كل شيء .لدينا اإلمكانات
والطاقات وال بد من تعزيز ثقافة حقوق
املرأة»ُ .يدرك قائدبيه جيدًا أن رجل األمن
اللبناني ،اليوم ،الذي سيتسلم من املرأة
شكواها م��ن العنف ،ربما يكون ه��و قد
ّ
ع��ن��ف زوج �ت��ه ف��ي ال �ي��وم ن�ف�س��ه ،ف �ـ«ه��ذا
صحيح ،ولهذا أقول هي في املبدأ ثقافة،
ّ
ونعممها ،وال بد
وشيئًا فشيئًا نشيعها
من البداية من مكان ما».

