
حسين مهدي 

الخمسة  املجمعات  ط��اب  اليوم، يخوض 
ف����ي ال���ج���ام���ع���ة ال���ي���س���وع���ي���ة ان��ت��خ��اب��ات��ه��م 
ال��ط��ال��ب��ي��ة. ه����ذه امل�������ّرة، س��ي��ك��ون ص��ن��دوق 
االق���ت���راع رم���زي���ًا، ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى امل��ص��داق��ي��ة 
وال���ش���ف���اف���ي���ة ف���ق���ط، أم�����ا امل���ع���رك���ة ال��ك��ب��رى 
ف��س��ت��ك��ون »اف���ت���راض���ي���ة«، ب��ع��دم��ا اع��ت��م��دت 
ن���ظ���ام االن���ت���خ���اب وال���ف���رز  ال��ج��ام��ع��ة  إدارة 
االل���ك���ت���رون���ي ه����ذا ال���ع���ام ب���داف���ع ال���ح���ّد من 
ج الذي كان يحصل عادة في الفترة 

ّ
التشن

امل��م��ت��دة م���ا ب���ني إق���ف���ال ص���ن���دوق االق���ت���راع 
وإع����ان ال��ن��ت��ائ��ج. وت��رك��ت ال��ب��اب مفتوحًا 
ال��ف��رز ال��ورق��ي ف��ي حالة تشكيك أحد  على 

املرشحني بنتيجة الفرز اإللكتروني. 
ه���ذه ال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي ت��أم��ل ال��ج��ام��ع��ة من 
ورائ���ه���ا ت��خ��ط��ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��ق��ب��ات، لن 
تلغي »املعركة« التي ال تزال سياسية بني 

الحر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  ال��ب��ارزي��ن:  القطبني 
تحمل  املعركة  ه��ن��اك،  اللبنانية.  وال��ق��وات 
دالالت سياسية � استفتائية، تغيب عنها 
لم  حقيقية.  طابية  انتخابية  ب��رام��ج  أي��ة 
الرغم  على  املشهد  ه��ذا  الجامعة  تحجب 
م���ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ف��رض��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ش��اط 
السياسي في مجمعاتها، والذي وصل إلى 
درجة منع النقاشات بني املرشحني كتلك 
التي كانت تحصل في السنوات السابقة. 
بامتياز.  سياسية  املعركة  ستكون  هكذا، 
م��رش��ح��ي  إل������ى  ب���ال���ن���س���ب���ة  األول  ه���دف���ه���ا 
القطبني هو الفوز في أكثرية الكليات. ما 
يعني إثبات »نوع« األكثرية املسيحية في 
ال��ج��ام��ع��ة، وم���ن ورائ��ه��ا منطقة األش��رف��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ح��ص��ل ف��ي��ه��ا امل���ع���رك���ة األق������وى بني 

األقطاب. 
وتدور املعركة األقوى في مجمع هوفان، 
التي  األع��م��ال  وإدارة  ال��ح��ق��وق  كليتي  ف��ي 

تضم وحدها أكثر من ١500 طالب. يضاف 
إل���ي���ه���ا م���ع���رك���ة م��ج��م��ع امل���ن���ص���وري���ة ال����ذي 
الهندسة والعلوم واإلع��ان. وكانت  يضم 
القوات قد فازت بالتزكية في معهد العلوم 
 ١3 بنتيجة  عينه  املجمع  في  االقتصادية 
�0، ف��ي وق���ت ل��م »ي���ص���ّرح« ال��ت��ي��ار الوطني 
الحر عن الكليات التي فاز فيها بالتزكية 
»احتراما للعملية االنتخابية«، كما يقول 

أنصاره. 
في مقابل القطبني، يرفض بعض الطاب 
العلمانيني الذين يحاولون رّص صفوفهم 
ف��ي ال��ي��س��وع��ي��ة، ال���واق���ع ال��ط��ائ��ف��ي. وألج��ل 
ذل���ك، دع���وا »ال���رف���اق« إل���ى ارت����داء األب��ي��ض 
ه��ؤالء  واملستقلون؟  باألبيض.  واالق��ت��راع 
أي��ض��ًا ي��رف��ض��ون ال��س��ي��اس��ة وي��ت��رش��ح��ون 
»رفضًا الصطفاف 8 و١٤ آذار وفي محاولة 
إلي��ج��اد ب��دي��ل ي��ح��م��ل ب��رن��ام��ج��ًا انتخابيًا 

طابيًا حقيقيًا«. 

انتخابات اليسوعية: استفتاء إلكتروني... سياسي 

مجتمع

منعت اإلدارة النقاشات بني املرشحني كما كان يحصل في السابق )أرشيف ــ مروان طحطح( 

رئيس الحركة البيئية بول 
أبي راشد مع نيكوال هولو في 
غابة خندق الرهبان في بعبدا 
)أرشيف - هيثم املوسوي( 
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ي��ع��رف ع��دده��ا بالتحديد(  )ل��ك��ن ال أح���د 
ورب��ح��ت امل��ع��رك��ة ال��ص��غ��رى. ب��ي��ان ط��اب 
أن  إل��ى  يشير  آذار(   8( وحلفائهم  التيار 
كلية  ف��ي  مقاعد   5 على  التحالف حصل 
التي  اإلنسانية  والعلوم  واآلداب  العلوم 
مقابل  اليسوعية  كليات  أكبر  ثاني  تعّد 
3 م��ق��اع��د ل��ط��اب ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة و2 
ل��ل��ط��اب امل��س��ت��ق��ل��ني. ف���ي امل���ق���اب���ل، يلفت 
وحلفائهم  اللبنانية  القوات  طاب  بيان 
م��ق��اع��د  اك��ت��س��ح��وا  ���ه���م 

ّ
أن إل����ى  آذار(   14(

مجمع »هوفان« في انتخابات الجامعة 
ال���ي���س���وع���ي���ة، ف����ف����ازوا ب���ث���اث ك���ل���ي���ات م��ن 
أرب��ع، مستعيدين بذلك مجد كلية  أص��ل 
عليها طاب  التي سيطر  األع��م��ال  إدارة 
ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي ال���ح���ر ال����ع����ام امل���اض���ي. 
امل��س��ت��ق��ل��ون ف������ازوا أي���ض���ًا ب��م��ق��اع��د كلية 
ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة. ف��ي امل��ج��م��ع ال��ط��ب��ي، 
ج���رى ت���واف���ق ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب���ن���اًء على 
ط���ل���ب م����ن ع��م��ي��ده��ا ل���ت���ت���ع���ادل ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ويرأس مستقل مقّرب من 8 آذار املجلس 
تكررت  نفسها  النتيجة  ه��ن��اك.  الطالبي 
ف��ي كلية ط��ب األس���ن���ان. وبينما ن��ال��ت 8 
آذار مقاعد كلية التغذية، حظيت 14 آذار 
والتمريض  الصيدلة  ه��ي  كليات  بثاث 
العلوم  كلّيتا  وكانت  املخبرية.  والعلوم 
من  ال��ق��ان��ون��ي��ات  وال��ق��اب��ات  االجتماعية 
ن��ص��ي��ب امل��س��ت��ق��ل��ني. إل����ى ذل����ك، ل���م تشهد 
ب��ع��ض ال��ك��ل��ي��ات أي م��ن��اف��س��ة، ب���ل حصل 
ن����وع م���ن ال���ت���واف���ق مل��ص��ل��ح��ة امل��س��ت��ق��ل��ني، 

»اليسوعّية«: األشرفّية لـ 14  واألكثرّية لـ 8 آذار
تضاربت املعلومات بشأن 

املنتصر في انتخابات 
الجامعة اليسوعية. فقد 

أصدر كل من التيار الوطني 
الحر والقوات اللبنانية 

والكتائب اللبنانية بيانات 
تشير إلى انتصار كل منها، 

بيد أن املؤشرات تدل على فوز 
8 آذار في العدد األكبر 

من الكليات

تقرير

العلوم  وكلية  الدينية،  العلوم  كلية  مثل 
املشرقية، اإلخراج والسينما والتربية. 

ال���ت���ع���ادل ك����ان س��ي��د امل���وق���ف ف���ي مجمع 
امل���ن���ص���وري���ة ح���ي���ث اس���ت���ط���اع ك����ل ف��ري��ق 

الحصول على كليتني من أصل أربع. 
ف���ي ف�����روع ال���ج���ن���وب، ك����ان ال���ف���وز حليف 
آذار. وق��د انسحبت األخ��ي��رة مع  ق��وى 8 
شباب العزم من انتخابات فروع الشمال 
م���ن دون أي ت��ب��ري��ر. وق����د ي��ك��ون ال��س��ب��ب 
األس����اس����ي ع����ائ����دًا إل�����ى ال��ف��ض��ي��ح��ة ال��ت��ي 
ظ��ه��رت أم���س ب��ش��أن م��ح��اول��ة رش���وة ك��ان 
يقوم بها أحد شباب تيار العزم، وقد تّم 

فضحه بالصوت والصورة. 
أقفلت عند  وكانت صناديق االقتراع قد 
ال���س���ادس���ة م����س����اًء، ووض����ع����ت ش��اش��ت��ان 
ل��ع��رض ال��ن��ت��ي��ج��ة ف���ي م��ج��م��ع »ه���وف���ان« 
حيث جرت املعركة الكبرى. وقد اتخذ كل 
من الفريقني موقعه، وفصل أمن الجامعة 
م��س��اح��ة »م��ح��اي��دة«  ب��ي��ن��ه��م، فخصصت 
خ��ال��ي��ة م��ن ال��ط��اب م��ن��ع��ًا ل��اح��ت��ك��اك. ثم 
معها  وع��ا  تباعًا،  تظهر  النتائج  ب���دأت 
ال���ص���راخ. وق���د ت��وج��ه ع���دد م��ن ط���اب 14 
آذار بعد االنتخابات مباشرة إلى وسط 
بيروت لتقديم االنتصار إلى روح كل من 
الشهيدين رفيق الحريري واللواء وسام 
ال��ح��س��ن، أم���ا ط���اب ال��ت��ي��ار ف��ق��د توجهوا 
إلى الرابية ليقدموا النصر إلى الجنرال 

ميشال عون. 
ال��ي��وم ت��ب��دأ االح��ت��ف��االت ب��االن��ت��ص��ار في 
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سيترك الطالب املكاسب السياسية خارجًا بسبب منع اإلدارة العمل السياسي )مروان بو حيدر( 
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ب��ات��ت ال��ث��اب��ت��ة ال��وح��ي��دة ف���ي ان��ت��خ��اب��ات 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اّدع�������اء ك���ل ف��ري��ق 
س����ي����اس����ي ال������ف������وز ب����م����ق����اع����د امل����ج����ال����س 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ط��اب��ي��ة. ال راب���ح وال خاسر 
ه���ن���ا. ل��ك��ن ب��ع��ض امل����ؤش����رات ت��ش��ي��ر إل��ى 
على  السيطرة  أحكمت  آذار   14 ق��وى   

ّ
أن

»ه�����وف�����ان«، ف���رب���ح���ت امل���ع���رك���ة ال���ك���ب���رى، 
بينما حازت قوى 8 آذار أكثرية الكليات 
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املرشحن  أحد  يقول  ينتخبوا«،  الطاب 
في كلية إدارة األعمال لزميله في محاولة 
االقتراع. هذه  الطاب جميعًا على   

ّ
لحث

االهتمام  م��ن  األك��ب��ر  القسم  ن��ال��ت  الكلية 
ل��ض��ّم��ه��ا ع�����ددًا ك��ب��ي��رًا م���ن ال����ط����اب، وق��د 
نالت القسم األكبر من التشجيع والغناء 
و»الهيصات« على مدار اليوم، حالها حال 
مجمع »هوفان« بأكمله، في حن شاب 
سكون  ال��ري��اض��ي  واملجمع  الطب  مجمع 
وقد  وروتينها،  العادية  الدراسية  األي��ام 
يعود السبب إلى أن النتيجة قد حسمت 
سلفًا من خال تسوية في بعض كليات 
اإلنسانية  العلوم  مجمع  أم��ا  املجمعن. 
امتازا بالهدوء  ومجمع املنصورية، فقد 

الحذر، ولم يسّجا أي خرق يذكر. 

»اليسوعّية«: األشرفّية لـ 14  واألكثرّية لـ 8 آذار
اليوم  قياسه.  على  فريق  كل  اليسوعية، 
ي��ح��ت��ف��ل��ون م��ح��ق��ق��ن م��ك��اس��ب س��ي��اس��ي��ة، 
ل���ك���ن���ه���م ف�����ي ال�����ي�����وم ال����ت����ال����ي س���ي���ت���رك���ون 
املكاسب السياسية خارج حرم الجامعة 
ال��س��ي��اس��ي،  ال��ع��م��ل  اإلدارة  م��ن��ع  ب��س��ب��ب 
ت��ح��ق��ي��ق أي مكسب  م���ن دون  وي��دخ��ل��ون 
ح��ق��ي��ق��ي  دور  أي  دون  وم������ن  ل����ل����ط����اب، 

للمجالس الطابية. 
ه��ك��ذا، أن��ج��ز ط���اب ال��ج��ام��ع��ة اليسوعية 
استحقاقهم االنتخابي بهدوء لم يكسره 
س������وى ب���ع���ض ال���ت���ش���ج���ي���ع ل��ل��م��رش��ح��ن، 
املرشحون  اخ��ت��ار  االنتخابية.  والزحمة 
معتاد  ه��و  عّما  لونها  يختلف  قمصانًا 
في الساحة السياسية، وشعارات بعيدة 
 ي������رّدده زع���م���اؤه���م، ل��ي��س ل��ت��م��ّي��زه��م 

ّ
ع��م��ا

منعت  ق��د  الجامعة  إدارة  ألن  ب��ل  عنهم، 
ال����ن����ش����اط ال����ح����زب����ي ورف���������ع ال����ش����ع����ارات 
ال��س��ي��اس��ي��ة، ف��اخ��ت��ارت ق���وى ال��ث��ام��ن من 
لت قوى 

ّ
آذار اللون األبيض، في حن فض

14 آذار األحمر في معظم كليات الجامعة 
تقريبًا. أما شعارات اللوائح فقد اختيرت 
، ول��ت��خ��ّب��ئ من 

ّ
ل��ت��ك��ون ج��م��ي��ل��ة ل��ي��س إال

خلفها وخلف مرتديها الخيار السياسي 
الجامعة قد  ل��ه. وكانت  التصويت  امل��راد 
اعتمدت إجراءات أمنية مشددة من خال 
ال��ت��دق��ي��ق ف���ي ب��ط��اق��ات ال���ط���اب، وه��وي��ة 
الصحافين، وتفتيش الحقائب، وانتشر 

أمن الكليات داخل املجمعات كلها. 
���ي 

ّ
»ع����م����ول ب����ْرم����ي ع���ل���ى ال���ص���ف���وف وخ���ل

��ف��و 
ّ
داخ������ل أق������ام االق�����ت�����راع، ي���ش���رح م��وظ

ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��ط��اب ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ص��وي��ت 
اإللكتروني، وقد سّجلت الجامعة إنجازًا 
ف����ي اع���ت���م���اد ه�����ذه ال���ط���ري���ق���ة ل��ب��س��اط��ت��ه��ا 

ولتسريع إعان النتائج. 
خ��رق  أي  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  ل��م تشهد 
اللبنانية  الجمعية  يقول منّسق  فاضح، 
من أجل ديمقراطية االنتخابات تميم أبو 
كروم، لكنه يتحدث عن سوء أداء الطاب 
كهذا،  استحقاق  ف��ي  ل��أح��زاب  التابعن 
وع����ن ت���أث���ر ال���ط���اب ال��ك��ب��ي��ر ب��امل��اك��ي��ن��ات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
ال���ن���ي���اب���ي���ة، إض����اف����ة إل�����ى ال���ض���غ���ط ال����ذي 
ي���م���ارس���ه ه�������ؤالء ب��ع��ض��ه��م ع���ل���ى ب��ع��ض 
م��ن خ���ال االت��ص��ال ب��ال��ذي��ن ل��م ي��ص��ّوت��وا 
للقدوم وتقديم الدعم املائم، إضافة إلى 
توجيه س��ؤال إلى كل من يقترب من قلم 

االقتراع: كيف فينا نساعدك؟ 
في  تظهر  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  ص���ورة 
م��ش��ه��د إدخ�������ال ش�����اب ق����د أج������رى ع��م��ل��ي��ة 
ج���راح���ي���ة ح���دي���ث���ًا م���ح���م���واًل م����ن ش��اب��ن 
ليدخل الحرم الجامعي ويدلي بصوته. 

ف���ي امل��ق��اب��ل، ن��ج��د ب��ع��ض ال���ط���اب ال��ذي��ن 
ي��������رت��������دون األب�������ي�������ض ف������ق������ط، وي������دع������ون 
رفضًا  باألبيض  التصويت  إل��ى  ال��ط��اب 
ل���اص���ط���ف���اف���ات ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ح���اص���ل���ة. 
أم���ا امل��س��ت��ق��ل��ون ف���اخ���ت���اروا أي��ض��ًا أل��وان��ًا 
وش��ع��ارات في محاولة ملجاراة األح��زاب، 

 نسبيًا.
ً
 عددهم كان قليا

ّ
لكن

فازت القوات 
وحلفاؤها في المعركة 

الكبرى باستعادة كلية 
إدارة األعمال 
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