
عن����د  خا�ص����ة  رمزي����ة  للي�صوعي����ة 
�مل�صيحي����ن. فهي �أكرب جامع����ة م�صيحية 
يف لبنان، وجامع����ة �لرئي�س ب�صري �جلمّيل. 
�ل�ص����وري  �الحت����ال  مرحل����ة  يف  وكان����ت 
�ل�����رح �الأول �ملو�ج����ه له����م، وتنطلق من 
د�خله����ا �لتظاه����ر�ت �ملطالب����ة باحلري����ة 
و�ل�صي����ادة و�ال�صتق����ال، كم����ا �أن �أح����د�ً ال 
ين�صى خطابات رئي�س �جلامعة �الأب �صليم 
عبو حتت عن����و�ن "غ�صب جامع����ة" و�لذي 
كان ينتق����د فيها ب�ص����ّدة وعنف حماوالت 
"�صورنة" لبن����ان، ذ�هباً بعيد�ً يف خطاباته 
�لتي حتمل بع����د�ً وطني����اً عنفو�نياً رف�صا 
للظل����م و�لقه����ر �ل����ذي كان ميار�س على 

�ل�صعب �للبناين.
"�لق����و�ت"  ط����اب  �لت����زم  وق����ت  ويف 
وحلفاوؤه����م �للبا�����س �الأحم����ر �لت����ي كتب 
عليها "tous ensembles" يف �نتخابات 
�الأم�����س، ظه����ر "ح����زب �هلل" كاأّن �جلامع����ة 
قلعته، �صب����اب يلب�صون �للبا�����س �الأ�صود 
غاب����ت  وق����ت  ويف  �لكلي����ات.  ومي����اأون 
�ل�صعار�ت �لدينية عند �الأحز�ب �مل�صيحية، 
�رتدى "حزب �هلل" لبا�����س عا�صور�ء و��صعاً 

�لكوفيات وملتزماً �للبا�س �لديني.
مل تنجح كل مطالبات بكركي ومتنياتها 
عل����ى �إد�رة �جلامعة، ح�ص����ب �أحد م�صوؤويل 
�ملنظم����ات �لطابي����ة، يف توقي����ف �إدخال 
ه����ذه �الأعد�د �لهائلة من طاب "حزب �هلل" 

�إىل �جلامعة، الأه����د�ف �نتخابية فقط، الأن 
�لتج����ارب �ملا�صية تدل عل����ى �أن بعد كل 
�نتخاب����ات، معظم �لط����اب �مل�صجلن من 
�حل����زب ال ُيد�ومون، بل هم فقط يدفعون 

�لق�صط �الأول للم�صاركة يف �النتخابات. 
يف �الأم�����س مل يتمّك����ن "�لتي����ار �لوطني 
�حل����ّر" من �إخفاء �أ�صحاب �صورة �لقم�صان 
�ل�ص����ود �لذي����ن كانو� يف �لو�جه����ة، ميّرون 
بالق����رب من متثال �لقدي�����س يو�صف، من 
�أ�صفله����م �إىل �أعاه����م مغّم�ص����ن بالل����ون 
�الأ�ص����ود، ينتعل����ون �الأحذي����ة �لع�صكري����ة 
ويرخون ذقونه����م، �ل����كل مت�صابهون، يف 

داللة على غياب �حلي����اة �لفردية و�لتز�م 
�جلماع����ة، وه����ذ� من����ط غريب ع����ن �لبيئة 
�مل�صيحي����ة وثقاف����ة �جلامعة �لت����ي تعمل 

على تفعيل قيمة �الإن�صان كفرد.
وعلى رغ����م �ل�صورة �ملعتمة للقم�صان 
�ل�صود، متيزت �ملعركة باحلدة، ما �إنعك�س 
�إقب����االً كثيف����اً وتوّت����ر�ً عن����د �ملاكين����ات 
�النتخابي����ة، فوق����ف �لط����اب بالطو�ب����ري 
�ل�صنادي����ق  دوره،  و�ح����د  كل  ينتظ����ر 
�النتخابي����ة �متاأت بوقت �ري����ع باالأور�ق، 
وقد �عتم����د نظام �لت�صوي����ت �الإلكرتوين 
�لذي يعطي �رعة يف عملية �لفرز. ماكينة 
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منه����ا  بالق����رب  منا�روه����ا  يتجم����ع  �هلل"، 
مطلق����ن �لهتافات �ملوؤي����دة ملر�صحيهم 
حماول����ن ��صتف����ز�ز �لط����رف �ملناف�����س. 
وعل����ى �صف����ة 14 �آذ�ر دجم����ت ماكين����ات 
و"�مل�صتقب����ل"  و"�لكتائ����ب"  "�لق����و�ت" 
و"�الأحر�ر" بع�صها ببع�س، وهنا ال �صجيج 
 وال هي�ص����ات وال �أ�ص����و�ت مرتفع����ة، ب����ل 
عمل وحركة. ويبقى �أن �لفوز �لذي حققته 
ق����وى 14 �آذ�ر دلي����ل و��ص����ح وثابت على 
�ملز�ج �ل�صعب����ي �مل�صيحي �ملنتف�س على 
�الأمر �لو�ق����ع �ملتمثل بال�صاح و�لقم�صان 
�ل�صود. ه����ذ� �لفوز �لذي �أع����اد للي�صوعية 
بريقه����ا �لن�صايل، وخ�صو�ص����اً �أنها كانت 
�أحد �أه����م �ل�روح �جلامعي����ة �لتي �أ�ص�صت 
�أو �صنع����ت م����ع �الأب عبو حلظ����ة �نتفا�صة 

�ال�صتقال.  

»14 آذار« تفوز في انتخابات »اليسوعّية«
عادت الضحكة أمس إلى جامعة القديس يوسف بعد أن 

استرجعها طالب »القوات اللبنانية« وقوى 14 آذار من سيطرة 
»حزب اهلل« وطالبه الذين باتوا يسرحون ويمرحون في حرمها.

ماكينة »حزب اهلل« غّطت على »التيار« )جوزف براك(
الفوز  دليل المزاج 

المسيحي المنتفض 
نتائج اإلنتخاباتعلى سالح األمر الواقع

�أعلنت »�لقو�ت �للبنانية« يف بيان 
�أّن »قوى »14 �آذ�ر« حّققت فوز�ً 

كا�صحاً يف خمتلف جامعات �لقدي�س 
يو�صف، ف�صا عن نتائج ��صتثنائية 

يف بع�س �لكليات. فقد فازت يف 
بريوت بنتيجة 12 كلية مقابل 9 ل�«8 

�آذ�ر« و4 كليات ل�«�مل�صتقلن«. 
ويف زحلة، فازت بنتيجة 8-2 يف كلية 

�لهند�صة �لزر�عية، و2-0 يف كلية 
�الإعان و�لت�صويق، و1-1 يف كلية 
�إد�رة �الأعمال. ويف �ل�صمال حققت 

فوز�ً كا�صحاً �أي�صا بنتيجة 10-1. �أما 

يف �جلنوب فجاءت �لنتيجة كاالآتي: 
3 مقاعد ل�«حزب �هلل«، مقعد�ن 

ل�«�لقو�ت« و«14 �آذ�ر« ومقعد�ن 
ل�«�مل�صتقلن«، ورئي�س �لهيئة 

م�صتقل«.
من جهته، �أعلن »�لتيار �لوطني 

�حلر« �أنه »فاز يف �نتخابات �لي�صوعية 
وح�صد 15 كلية فيما ح�صل تيار 

»�مل�صتقبل« وحلفائه على 7 كليات 
وقد مت �لتو�فق على 4 كليات 

للم�صتقلن وكلية جاءت متعادلة 
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