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تحقيق

اليسوعية»
حكاية «الجامعة
ّ

التاريخ الحافي
تدور أحداث هذه
القصة في «رو هوفالن» .وهي
قصة أضخم من أن يحتويها
شارع واحد .شارع «هوفالن»
الشهير .شارع «املقاومة
املسيحية» ّ
ّ
ضد «االحتالل
السوري» .لدينا عدد وافر من
الشخصيات وحبكة شائكة،
إضافة إلى تفاصيل كثيرة.
وهناك أبطال مجهولون وآخرون
معروفون .إنها قصة كبيرة
وتتسع للجميع .قصة نقل
الشارع إلى الجامعة ونقل
الجامعة إلى بوسطة الحرب
أحمد محسن
ال� � �خ �ل��اف ل � �ي ��س ط� � ��ارئ� � ��ًا .ل ��دي � �ن ��ا ف��ي
«ال �ي �س��وع� ّ�ي��ة» ن ��وع ��ان رئ �ي �س �ي��ان من
ال �ط�ل�اب .ال �ن��وع األول« ،أه ��ل ال�ب�ي��ت»،
ه��ؤالء ال��ذي��ن يحلو ل�ه��م ال �ق��ول« :ه��ذه
ّ
الجميل» .واألخير ،رغم
جامعة بشير
غيابه ع��ن األح��داث منذ ثالثني عامًا،
ً
م��ا زال ُي �ع� ّ�د ب �ط�ل�ا .واح� ��د م��ن أب �ط��ال
ّ
القصة الرئيسيني .قصة «اليسوعية»
وأه��ل البيت ،يستندون إلى حسابات
رافقت نشأة هذا البلد العظيم ،وشعبه
الطيب ،م��ا يتيح لهم أن يخرجوا من
جيوبهم ،في لحظة ال�خ�لاف ،شعورًا
بالعنصرية ّ
ّ
ضد اآلخرين .حدث
قويًا
هذا أكثر من مرة في مناسبات صادقة.
في االنتخابات السابقة ،وقف مسؤول
ّ
اللبنانية» في منتصف
طالب «القوات
ّ
الجامعة وراح يصدح «حزب الله بدو

يلبسكم ش ��ادورات ،والعوني قبالن».
ّ
قواتيون ورف�ع��وا أعالم
ثم ع��اد ط�لاب
«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» خ�ل�ال االن�ت�خ��اب��ات
األخ �ي��رة «ن�ك��اي��ة» ب�ح��زب ال�ل��ه .القيمة
الثابتة محليًا هي ذل��ك الشعور الذي
ل ��ن ي �ت ��وان ��ى ن � ��واب وس �ي��اس �ي��ون ع��ن
ق��ذف��ه ع�ل��ى امل �ن��اب��ر ،غ�ي��ر آخ��ذي��ن بعني
االعتبار ما يعنيه املصطلح« :جامعة
ّ
الجميل» .بشير البطل .أخيرًا،
بشير
ظهر املصطلح ،ال��ذي يبدو موسيقيًا
ّ
ل��درج��ة أن��ه ص��ال��ح ليعلق على الفتة،
ّ
حزبيون وأبطال ومهمشون
يدور بها
ّ
ف ��ي ش � ��وارع ال �ع��اص �م��ة ،ع �ل��ى خ�ل�ف��ي��ة
أح� � � � ��داث ت� �ت� �ش ��اب ��ك ف� �ي� �ه ��ا ال �س �ي ��اس ��ة
ب��ال�ط��وائ��ف .وه��ذا دارج لبنانيًا حتى
ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة .إن � ��ه ش� �ع ��ار ب ��دي ��ع ع�ل��ى
الف � �ت� ��ة ،رغ� � ��م أن� � ��ه ل� �ي ��س ل �ط �ي �ف��ًا ع�ل��ى
ً
اإلطالق .يمكن تسميتها ،مثال« ،الفتة
ال� �ح ��رب األه� �ل � ّ�ي ��ة» ،وت � ��دور ك�ب��وس�ط��ة
بني املناطق .أليس هذا رائعًا؟ وغالب
الظن ،مطلقو التسمية لم يرغبوا في
أن ت�ك��ون تسمية اع�ت�ب��اط� ّ�ي��ة ،فالرجل
ك��ان صاحب موقع ف��ي صلب الحرب،
ّ
وق��د م��ات قبل انتهائها .ل��م يتسن له
أن ي�ق�ي��م ت�س��وي��ة ع�ل��ى ظ�ه��ر م��وت��اه��ا،
ك�م��ا ف�ع��ل األب �ط��ال اآلخ � ��رون .ل��م يعقد
م��ؤت�م�رًا ص�ح��اف�ي��ًا وذه ��ب إل ��ى ط��اول��ة
حوار وأشياء من هذا النوع .إنه رجل
م��ن ال �ح��رب وألج �ل �ه��ا ،وه �ك��ذا يصير
إح �ض ��اره إل ��ى امل�ش�ه��د ب�م�ث��اب��ة إع�ل�ان
لتبني موقعه في الحرب .دعوة ال ّ
ترد
للصعود إلى البوسطة.
أم � ��ا ال � �ن ��وع ال� �ث ��ان ��ي م ��ن ال � �ط�ل��اب ،ه��م
اآلخ � � � � ��رون ،ه� � � ��ؤالء ،ال� ��ذي� ��ن ب� ��دوره� ��م،
ي �ن �ك��رون ع �ل��ى ج �م��اع��ة «رو ه��وف�ل�ان»
مقاومتهم ض� ّ�د «االح �ت�لال ال �س��وري».
ول� ��دى ه� ��ؤالء أب �ط��ال �ه��م أي �ض ��ًا ،ال��ذي��ن
ّ
ي �ع ��ل �ق ��ون ص� ��وره� ��م ع �ل ��ى دراج ��ات� �ه ��م
ال� �ن � ّ
�اري ��ة ،و«ي� �ط � ّ�س ��ون» ص��وره��م على
ج��دران الجامعة .ل��دى الجميع متسع
م��ن ال��وق��ت ل�ه��ذه «ال �ح��رك��ات» ،غ�ي��ر أن
االخ �ت�لاف رادي�ك��ال��ي ف��ي األس ��اس ،مع
«أه � ��ل ال �ب �ي ��ت» .س �ت �ب�ّي�نّ م �ق��اب�ل�ات م��ع
طالب من حزب الله وحركة أمل أن هذا
للتغير ع�ل��ى م�س�ت��وي��ات ف� ّ
ّ
�ردي��ة.
ق��اب��ل
أما على مستوى «الجماعة» ،فأثبتت

اتخذت اإلدارة موقفًا حاسمًا ّ
ضد ّ
«هويتها» وأنقذت ما يمكن إنقاذه« :الجامعة للجميع» (مروان بو حيدر)
األح � ��داث ف��ي ال �ع �ق��د األخ �ي��ر أن ط�لاب
«امل�ق��اوم��ة والتحرير» أف��رط��وا ف��ي نقل
خ�ل�اف ��ات ال � �ش� ��ارع ال �س��وس �ي��ول��وج� ّ�ي��ة
إل��ى داخ��ل الجامعة األك��ادي�م� ّ�ي��ة .وبني
ال �ن��وع�ين ي�س�ب��ح ط�ل�اب ض��ائ �ع��ون في
هذه الصيغة ،التي لم تكن مقررة ،على
األرجح ،حني أنشئت «جامعة القديس
يوسف» ،في أواخر القرن الثامن عشر،
ّ
األهلية
في  ،1875أي قبل اندالع الحرب
ّ
اللبنانية بمئة عام تمامًا.

ّ
اليسوعية البداية

إن�ه��ا «ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف» ،لكن
م �ع �ظ��م ال ��ذي ��ن ي �ع��رف��ون �ه��ا ي�س� ّ�م��ون�ه��ا
«ال�ي�س��وع� ّ�ي��ة» .ال ينتقصون م��ن قيمة
ال � �ق� ��دي� ��س ،إذ ي� �س� �ق� �ط ��ون اس � �م� ��ه م��ن
ال �ت �ع ��ري ��ف ع �ن �ه ��ا ،إن� �م ��ا ي �ق �ي��م ال ��ذي ��ن
أنشأوا الجامعة في ذاكرتهم أكثر من

الجامعة نفسها .ولهذا اإلصرار دالالت
ّ
�اف ي��دوس
ل�ب�ن��ان��ي��ة ح �ص �رًا .ت��اري��خ ح � ٍ
ً
على رؤوس الحاضر .ال نعرف فعال إن
كانت أشياء مثل التي حدثت أخيرًا في
«ه��وف�لان» تحدث في جامعة «جورج
ً
ت��اون» م�ث�لا .نتحدث هنا ع��ن الضرب
ب ��ال� �ع� �ص � ّ�ي وال � �ت � �ح � � ّ�رش ب��ال �ط��ال �ب��ات
إلثبات مفعول «التستوستيرون» في
السياسة وتعليق صور لرموز الحرب
م� ��ن ال� �ج� �ه� �ت�ي�ن .ث� �م ��ة ف � � ��ارق م �ل �ح��وظ،
ب�ل�ا ش� ��ك ،ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب وال � ��رع � ��اع ،ف��ي
«ج ��ورج ت ��اون» .األف �ع��ال العنيفة على
نحو متكرر م��ن س�م��ات ال��رع��اع ،ليس
ه�ن��اك م��ن يساجل ف��ي ه��ذا .للمناسبة
أي �ض��ًا ،اخ �ت �ي��ار «ج � ��ورج ت � ��اون» ليس
ع�ب�ث�ي��ًا .ف��ال�ب�ع�ث��ات ال�ك��اث��ول�ي�ك� ّ�ي��ة التي
أن �ش��أت ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك� ّ�ي��ة امل��رم��وق��ة
ف��ي واش�ن�ط��ن ،ه��ي ذات�ه��ا ال�ت��ي أنشأت

«جامعة القديس يوسف» في بيروت.
ل�ق��د ت �خ� ّ�رج ف��ي األول� ��ى ب�ي��ل كلينتون
وم ��ادل�ي�ن أول� �ب ��راي ��ت ،وع �ل ��ى م��وازي��ن
ّ
«اليسوعية»
ال�ع��ال��م ،ل�لأم��ان��ة خ� ّ�رج��ت
ق��ام��ات ك �ب �ي��رة أي �ض��ًا .امل�ش�ك�ل��ة ليست
ف ��ي «ه� � ّ
�وي� ��ة» ال �ج��ام �ع��ة إط �ل�اق� ��ًا ،ك�م��ا
يحلو ألع ��داء االس �ت �ش��راق ال �ق��ول على
نحو عبثي وم�م��ل .حتى ف��ي األح��داث
الكارثية األخيرة ،اتخذت اإلدارة موقفًا
ح��اس�م��ًا ض � ّ�د «ه� ّ
�وي �ت �ه��ا» ،وأن �ق��ذت ما
ي�م�ك��ن إن � �ق ��اذه« :ال �ج��ام �ع��ة ل�ل�ج�م�ي��ع».
ّ
«يسوعيًا» في ظاهره أيضًا.
يبدو هذا
ول � �ك� ��ن ،ط �ل��اب ال �ج ��ام �ع ��ة م �ن �ق �س �م��ون
ك �م��ا ف��ي ال � �ش ��وارع .أض ��اف ��وا ال �ش��وارع
إل��ى ال�ج��ام�ع��ة .ت�ق��ول صبية م��ن الذين
َ
العابرين على
ش��اه��دوا ح��ادث��ة ض��رب
ّ
النارية ،إن ما حدث «ليس
دراجتهما
ً
ّ
م�ع�ق��وال ،ال يمكن أن ن�ص��دق أن ه��ؤالء

الجميع «خاسر» في انتخابات «القديس يوســ
جوانا عازار ،حسين مهدي

الهيئات
الطالبية
نتاج
مهرجان
وال تمتلك
اي قوة
ضغط
(هيثم
املوسوي)

عاد طالب «اليسوعية» الى جامعتهم،
مر يومهم بسالم من دون أي اشكال
جديد .انتشر جنود الجيش اللبناني
وع �ن��اص��ر ق� ��وى االم � ��ن ال ��داخ �ل ��ي في
ال � �خ ��ارج مل �ن��ع ان� �ف�ل�ات ال� �غ ��رائ ��ز ع�ل��ى
ال �ط��ري��ق ،ف�ي�م��ا ت��ول��ى ال�ض�ب��ط داخ��ل
ّ
ال�ح��رم موظفو شركة األم��ن الخاصة
وامل� ��وظ � �ف� ��ون االداري � � � � � ��ون .ول� �ك ��ن ه��ل
انتهى االم��ر وع��اد «املتحاربون» الى
ّ
مقاعد الدراسة املتجاورة؟ هل نظفوا
رؤوس � �ه� ��م م� ��ن ال �ح �ش��و «ال �ط��ائ �ف��ي»
وال� �خ� �ط ��اب «ال� �ح ��رب ��ي»؟ ي �ب ��دو ان �ه��م
اخذوا استراحة فقط.
االش� � �ك � ��االت االخ � �ي� ��رة ان ��دل� �ع ��ت ع�ل��ى
خلفية نتائج االن�ت�خ��اب��ات الطالبية
وم� ��ا س �ب �ق �ه��ا وت �خ �ل �ل �ه��ا وت�ل�اه ��ا م��ن
شعارات استفزازية و«عنصرية» ضد
اآلخر ،هذه الخلفية باقية ،فالجامعة
«ال �ي �س ��وع �ي ��ة» ت �س �ت �ع��د اآلن مل �ع��ارك
م��ن ن��وع آخ��ر ،س�ي�ح��اول ك��ل ط��رف ان
ُيثبت انه هو الذي فاز باالنتخابات.
ه� ��ذه امل� � � ّ�رة ل ��ن ي �ك��ون ح� ��زب ال �ل��ه هو
ال � � �ط� � ��رف امل � �ب � ��اش � ��ر ال� � � � ��ذي ت ��واج� �ه ��ه

ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وح� ��زب ال�ك�ت��ائ��ب،
ب��ل ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر .ي �ص��ر كال
ال�ط��رف�ين (ال �ت �ي��ار وال� �ق ��وات) ع�ل��ى أن��ه
املنتصر ،ويحاوالن اقناع الرأي العام
بمعطيات واثباتات بحسب ما يؤكد
كل منهما لـ«ألخبار».
ال ي �خ �ت �ل��ف ال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ف��ي
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ي� �س ��وع� �ي ��ة ك� �ث� �ي ��را ع��ن
غ �ي��ره��ا م ��ن ال �ج��ام �ع��ات ،ف��االن �ق �س��ام
ال � �ح� ��اد ف� ��ي ال� �ب� �ل ��د ي �ظ �ه��ر ب ��وض ��وح
ف��ي ك��ل ال �ج��ام �ع��ات ،ول �ك��ن م��ا ي�م� ّ�ي��ز
«ال�ي�س��وع�ي��ة» ع��ن غ�ي��ره��ا ،ان ال�ف��ائ��ز
ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ي �ظ �ه��ر ف ��ي ج�م�ي��ع
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ب� �ع ��د ص � � ��دور ال �ن �ت��ائ��ج
م�ب��اش��رة ،اال ف��ي «ال�ي�س��وع�ي��ة» حيث
ي�ع�ل��ن ال�ج�م�ي��ع ان�ت�ص��اره��م وي��رف��ض
ك��ل ط��رف الهزيمة ،ويستمر االن�ك��ار
ح �ت��ى االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ال �ي��ة ،وه �ك��ذا
ُ
دوال �ي��ك .ال��ى ذل��ك ،تعتبر كلية ادارة
األع �م��ال ف��ي ال�ج��ام�ع��ة «ال�ي�س��وع�ي��ة»
الكلية األكثر حساسية ،وال سيما ان
االش �ك��االت االخ �ي��رة اع�ط�ت�ه��ا حجما
اض��اف�ي��ا ع��ن حجمها امل�ن�ف��وخ اص�لا،
وال سيما ان االشكاالت فيها اتخذت
ال� �ط ��اب ��ع ال� �ط ��ائ� �ف ��ي ب� �ق ��وة واج� �ب ��رت

ادارة الجامعة على تعليق ال��دروس
ف�ي�ه��ا ي��وم�ين .وب �ع��د ن�ح��و اس�ب��وع�ين
ال ت ��زال األج� ��واء م�ش�ح��ون��ة بانتظار
نتائج التحقيق ال��ذي تقوم به ادارة
الجامعة بهدف معاقبة «املشاغبني»،
وم ��ا ي��زي��د ال �ت��وت��ر ،ب�ح�س��ب م�ص��ادر
مقربة م��ن االدارة ،ان بعض الطالب
أب� �ل� �غ ��وه ��ا ب ��أن� �ه ��م ل� ��م ي �م �ث �ل��وا أم� ��ام
التحقيق.
كيف يستطيع كل طرف ادعاء الفوز؟
ال ت �م �ل��ك ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ي �س ��وع �ي ��ة أي
ح �ك��وم��ة ط�لاب �ي��ة أو م �ج �ل��س ط�لاب��ي
م ��وح ��د ،ب ��ل ه �ي �ئ��ات ط�ل�اب �ي��ة ف ��ي 13
ك �ل �ي��ة و 22م �ع �ه �دًا ،ي� �ت ��وزع ��ون ع�ل��ى
 5م �ج �م �ع��ات ف ��ي ب� �ي ��روت و 3م��راك��ز
ت ��دري ��س ف ��ي ك ��ل م ��ن ص� �ي ��دا وزح �ل��ة
وط ��راب� �ل ��س ،وي �ت �ف��اوت ع� ��دد أع �ض��اء
الهيئة الطالبية في كل كلية بحسب
عدد الطالب املسجلني فيها ،فتعتمد
الجامعة النظام االنتخابي النسبي
على أس��اس أن ك��ل ص��ف ه��و الوحدة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وي�ح�ص��ل ال �ص��ف ال��ذي
يقل عدد طالبه عن  50طالبًا وطالبة
ع �ل ��ى م �م �ث �لي��ن ف� ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة ،وث�ل�اث ��ة
ممثلني في حال تخطى عددهم الـ.50

