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العادة، خاضت األحزاب  كما جرت 
اليسوعية  الجامعة  فــي  املتنافسة 
ــيـــة  ــات الـــطـــابـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة االنـ ــركــ ــعــ مــ
ــيـــحـــي« األقــــــــوى فــي  لـــتـــبـــيـــان »املـــسـ
بية ومنطقة األشرفية  الساحة الط
تحديدًا. إال أن النتائج أظهرت قّوة 
االستقطاب  في مواجهة  ني 

ّ
املستقل

التيار  في  بي  ط قيادي  الطائفي. 
ــق على هــذا األمــر 

ّ
الوطني الــحــر عــل

وزراء الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر يــريــدون 
عه من منصبه.

ني 
ّ
املستقل حــالــة  أن  إلـــى  بـــاإلشـــارة 

تتطلب مواجهة مع التيار والقوات 
أيضًا!

السنة بكسر  هــذه  املستقلون  نجح 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــــذه املـــعـــادلـــة فــــي عـ هـ
ــيـــات، مـــســـّجـــلـــ ســـابـــقـــة عــبــر  ــكـــلـ الـ
فــــوزهــــم عـــلـــى الـــعـــونـــيـــ فــــي كــلــيــة 
الطب التي تعد قلعة برتقالية، فيما 
فــــازت الئــحــة املــســتــقــلــ بــالــتــزكــيــة 
فــــي غــالــبــيــة مـــقـــاعـــد كــلــيــة الــعــلــوم 
ــتــــي تــــنــــاوب عــلــيــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة الــ

مــدى سنوات،  والتيار على  القوات 
العلوم  كلية  فــي  املقاعد  وبأكثرية 
االجتماعية، وبمنصب الرئاسة في 
كلية العلوم املصرفية... ومقاعد في 

كليات أخرى.
ــوات  ــقــ الـــنـــتـــائـــج تــشــيــر إلـــــى أن »الــ
الــلــبــنــانــيــة« وحــلــفــاءهــا فــــازوا بـــ12 
ــل 24 فـــي انــتــخــابــات  كــلــيــة مـــن أصــ
الجامعة اليسوعية اليوم، فيما فاز 
»التيار الوطني الحر« وحلفاؤه بـ7 
 4 على  ون 

ّ
املستقل وحــصــل  كليات، 

الــاهــوت  كلية  بقيت  فيما  كــلــيــات، 
على صعيد  أمــا  التسييس.  خـــارج 
آذار  فــازت قــوى 14  املجمعات، فقد 
في مجّمعي زحلة وطرابلس، فيما 
فازت 8 آذار في مجمع عبرا. الجدير 
ذكره أن القوات فازت بنتيجة 5 - 0 
على التيار في إدارة األعمال، التي 

تعّد املعركة األكبر في الجامعة.
ــنــــتــــائــــج جــــــــاءت بــــعــــد يــــوم  هـــــــذه الــ
ــيــــات  ــلــ انـــــتـــــخـــــابـــــي هـــــــــــــادئ فــــــــي كــ
كافة،  اليسوعية  الجامعة  وأحــــرام 

العلوم االجتماعية  باستثناء حرم 
ــــذي شــهــد إشــكــالــ  فـــي هـــوفـــان الـ
ــى لــلــعــمــلــيــة  ــ ــ ــات األولـ ــاعـ ــــال الـــسـ خـ
االنــتــخــابــيــة، وثــالــثــ خــــال الـــيـــوم. 
اللبنانية  الجمعية  بيان  وبحسب 
مــن أجـــل ديــمــقــراطــيــة االنــتــخــابــات، 
عــكــســت هــــذه االشــــكــــاالت جــــوًا من 
الــتــشــنــج والـــتـــوتـــر عـــلـــى مــمــارســة 
ــيـــدًا عــن  ــعـ الــــطــــاب طـــــــوال الــــيــــوم بـ
األجواء الديمقراطية التي يجب أن 

زم هذه العملية. ت

ملك »أوجيرو« أقوى من التفتيش المركزي

مستقلو »اليسوعية« يخرقون االستقطاب الطائفي
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ن

ن

الـــتـــي  اإلجــــــــــــــــــراءات  أن  ويـــــســـــّجـــــل 
اتــخــذتــهــا الــجــامــعــة هـــذا الــعــام بما 
أثارت  الصحفية  بالتغطية  ق 

ّ

يتعل
امــتــعــاض املـــراســـلـــن واملـــصـــوريـــن، 
وال ســـيـــمـــا بـــســـبـــب حـــصـــر إجــــــراء 
املقابالت في صالة واحدة، ومرافقة 
الحرم،  املــصــور داخــل  أو  الصحفي 
وقد رد األم العام للجامعة فؤاد 
مارون هذه اإلجــراءات إلى ضرورة 
ــيــــم« بـــســـبـــب مـــــا شـــهـــدتـــه  ــنــــظــ ــتــ »الــ

. انتخابات الجامعة منذ عام

ث ســنــوات، وتأكيدًا 




