
مداخل  على  كثيف  أمني  إنتشار 
 

ّ
لكل دقيق  تفتيش  كافة،  الجامعة 

طالب يدخل، منع أّي اتصال بين الطالب 
مالسنات  حِذر،  ب 

ّ
ترق والصحافيين، 

إنه  المتنافسين:  الطالب  بين  خفيفة 
النهار االنتخابي في اليسوعية!

الطالبية  االنتخابات  إلغاء  يكون  قد 
العام الماضي في أكبر جامعة مسيحية، 
بسبب إشكاالت عدة بين طالب »القوات 
اللبنانية« و«حزب الله«، وطرد مفتعليها 
ف من إمكانية معاودة 

ّ
من الجامعة، خف

 ،
ً
 أّنه لم ُيلغها كليا

ّ
إشعال المشكالت، إال

أمس،  صباح  من   9:40 الساعة  فقرابة 
بدأت مشادة كالمية بين طالَبين سرعان 
 ،

ً
وصراخا باأليادي   

ً
اشتباكا تحّولت  ما 

دون  من  ساعة  ربع  بعد  انتهى  لكّنه 
اإلدارة  ل 

ّ
تدخ بفضل  إصابات،  تسجيل 

الالفت  أما  اإلشكال.  ها 
ّ

وفض السريع 
برجال  االستعانة  اإلدارة  رفض  فكان 
بها وتربطها بهم 

ّ
األمن، فهي تثق بطال

أنهم  من  واثقة  وكانت  متينة  عالقة 
سيستجيبون لنداءاتها، على حّد تعبير 
أحد مراقبي »الجمعية اللبنانية من أجل 

ديموقراطية االنتخابات«.
نفسها،  زالت  ما  التحالفات  خريطة 
بقيادة  الئحتها  لت 

ّ
شك آذار«   14«

»الكتائب«،  وضّمت  اللبنانية«،  »القوات 
المستقلين،  وبعض  »المستقبل«،  تيار 
آذار«   8« الئحة  وجههم  في  لتقف 
فة من »التيار الوطني الحر«، »حزب 

ّ
المؤل

الله« وحركة »أمل«.
على األرض، وقف الفريقان في وجه 
مصلحة  رئاسة  مرشح  ُيرفع  بعضهما: 
األكف  على  الفريق  هذا  من  الطالب 
الهيصات،  وارتفاع  وسط تصفيق حاد 
فَيفعل الفريق اآلخر األمَر نفسه، لتبدأ 
تتطّور،  لم  لكنها  الخفيفة  المالسنات 
 إذا 

ً
ألّن رّد إدارة الجامعة سيكون قاسيا

لم يحترم الطالب قواعد الديموقراطية 
الطالبات  إحدى  وتؤكد  الحقيقية، 
شيء،   

ّ
كل قبل  م 

ّ
لنتعل أتينا  »أننا 

إشكاٍل  أّي  أّن  الطالب  ُيدرك  وعندما 
من  بطردهم  يتسّبب  يفتعلونه  قد 
الجامعة، سيعّدون للعشرة قبل اإلقدام 

في  مشكالت  افتعلوا  َمن  ألّن  عليه، 
الجامعة  من  ردوا 

ُ
ط السابقة  السنوات 
وكانوا عبرة للجميع«.

»إعالن النوايا« بين »القوات« و«التيار 
السياسية،  الساحة  على  الحر«  الوطني 
فما  الطالب،  نفوس  في  يؤثر  لم 
العالقة  عن  الطرفين  أحد  تسأل  إن 
ابتسامة  ترتسم  األخرى،  الجهة  مع 
الفرضيات:  ويحسم  وجهه  على  ماكرة 
»التحالف صعب«، على حدِّ تعبير أحد 
 
ً
معتبرا الجامعة،  في  »التيار«  مسؤولي 

شيء  ال  لكْن   
ً
جدا قوية  »المعركة  أّن 

 قبل النتائج«.
ً
محسوما

االحتقان  تخفيف  الى  أّدى  وعما 
السياسي داخل الجامعة، يوضح: »نحن 
يفتعلها  كان  فالمشكالت  مسالمون، 
الماضي  والعام  الله«،  و«حزب  »القوات« 
االنتخابات ألسباب  إلغاء  نتائج  تحّملنا 

ال يَد لنا فيها«.
آذار«،   14« حي 

ّ
مرش بعض  أما 

كفريٍق  »يعملون  أنهم  فيؤكدون 
وبنبرة  كحزب«.  وليس  واحد  سياسي 
المرتفعة، يقولون:  المعنويات  تعكس 
»فليربح األقوى، ولتحكم الديموقراطية«. 
هذا  مسؤولي  أحد  يلفت  السياق  وفي 
»عندما  أنه  إلى  الجامعة  في  الفريق 
الماضي،  العام  االنتخابات  لغيت 

ُ
أ

يفتعل  كان  وَمن  يناها«، 
ّ
»استحق

رد، 
ُ
ج أو ط المشكالت في السابق إما تخرَّ

 ما«.
ً
لذا األوضاع هادئة هذه السنة نوعا

النوايا« في  »إعالن  أما لجهة ترجمة 
 
ً
الجامعة، لم ُيبِد مسؤولو »14 آذار« رفضا
له، »فمع أّن التحالفات السياسية ال عالقة 
فكرة  مع  أننا   

ّ
إال الطالب،  بتحالفات  لها 

التي  الجوهرية  القضايا  على  االتفاق 
دين 

ّ
مؤك الجامعة«،  مصلحة  في  تصّب 

نفسها  زالت  ما  آذار«   14« »مبادئ  أّن 
حنا، وال عالقة 

ّ
أساسها ترش وعلى  لدينا 

لنا بـ«التكتيك« الذي يّتبعه السياسون، 
ولكن إذا خسرنا االنتخابات سنتعاون مع 
الجامعة  لمصلحة  وذلك  اآلخر،  الفريق 
تعاونهم  عدم  من  وعانينا  سبق  ألننا 
عندما كسبنا في السابق، ففي النهاية 
مصلحة  بل  هّمنا،  ليست  المناصب 

 منهم«. 
ً
ا ل جزء

ّ
الطالب الذين نشك

أجل  اللبنانية من  »الجمعية  وكانت 
 
ً
عددا رصدت  االنتخابات«  ديموقراطية 

من  الناخبين،  على  الضغط  حاالت  من 

»إعالن النوايا« ُيترجم معركة هادئة في »اليسوعية«... 
»القوات« و«التيار« ُيعلنان فوزهما

في كّل مّرة يقترب استحقاق االنتخابات 
الطالبية، تّتجه األنظار نحو »هوفالن«، 
أْي حرم العلوم االجتماعية في جامعة 

»القديس يوسف« في األشرفية، فهي 
»ساحة المعركة«، كما َيصفها البعض.

مرشحو »14 آذار« أكدوا 
أنهم يعملون كفريٍق 

سياسي واحد

الماكينات االنتخابية التابعة لألحزاب التي 
تصّر وتضغط على بعض الطالب لالقتراع 
لالئحة معّينة، اضافة الى االتصال بَمن لم 
الحضور  منه  والطلب  الجامعة  الى  يحضر 

واالقتراع لجهات معّينة.
 

ُّ
أما وقد صدرت النتائج، فقد حسم كل

فريق النتيجة لصالحه، إذ اعتبرت »القوات« 
أنها »استعادت القرار في جامعة القديس 
فوزها   

ً
معلنة كافة«،  فروعها  في  يوسف 

 
ً
خرقا وشكلت  والشمال،  زحلة،  مجمع  »في 
وفازت كذلك  الجنوب،  عبرا في  في مجمع 
وكليات   ،»Huvelin« كليات  معظم  في 
إدارة  معهد  االقتصاد،  الحقوق،  التأمين، 
القانونية  والقبالة  والصيدلة  األعمال 
والتغذية والتمريض«، فيما فازت قوى »8 
 ،»INCI«، »ETLAM« ،آذار« في كليات العلوم
طب األسنان. وفاز المستقلون في كلّيَتي 
نتائج  وبقيت  السياسية،  والعلوم  الطب 
المعالجة  النطق،  عالج  الهندسة،  كليات 

الفيزيائية غير محسومة«.
فوزه  فأعلن  الحر«  الوطني  »التيار  أما 
في »كليات الهندسة واالتصاالت، العلوم، 
العلوم السياسية، العالج الفيزيائي، العالج 
األسنان،  طب  النطق،  والحركي،  النفسي 
التغذية، اللغات والعلوم اإلنسانية، اإلعالم، 

الترجمة، التربية، واآلداب الشرقية«.
من جهتها، أعلنت منظمة الطالب في 
حزب »الوطنيين األحرار«، أنه »مّرة جديدة 
تخّرج  التي  اليسوعية  الجامعة  تثبت 
لن  أنها  شمعون  كميل  الرئيس  منها 
 في المحور الوطني وتجّسد 

ّ
 إال

ً
تكون يوما

لبناء  المتعطشين  المواطنين  هواجس 
لبنان القوي«.

جّو هادئ رافق العملية االنتخابية )جوزف براك(

ربى منذر

rouba.mounzer@aljoumhouria.com
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