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تقدم للمستقلين يف االنتخابات الطالبية يف القديس يوسف
وفوز "القوات" و"املستقبل" و"الكتائب" و"االشتراكي" بأكثرية املقاعد

روزيت فاضل 

"الكتائب"،  "ال��ق��وات"،  تحالف  ف��از 
بأكثرية  و"االشتراكي"  المستقبل" 
ك��ل��ي��ات ج��ام��ع��ة ال���ق���دي���س ي��وس��ف 
خ���ال االن��ت��خ��اب��ات ال��ط��ال��ب��ي��ة أم��س، 
إدارة  ال����ح����ق����وق،  ك���ل���ي���ات  ف���ح���ص���د 
األع��م��ال، االق��ت��ص��اد، ال��ه��ن��دس��ة. أما 
تحالف "التيار"، "حركة أمل" و"حزب 
الله" فقد فاز في كليات اإلتصاالت، 
ال��ت��م��ري��ض،  وت��خ��ص��ص��ات  اآلداب، 
ال��ص��ح��ة وال��ق��اب��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، فيما 
تمكن ال��م��س��ت��ق��ل��ون، م��ن ال��ف��وز في 
ك���ل���ي���ات، ال���ت���م���ري���ض، وال���ص���ي���دل���ة، 
وتقاسموا المقاعد مع "القوات" في 

العلوم السياسية. 
ع������ن ال�����ن�����ت�����ائ�����ج، ق��������ال م����س����ؤول 
"أم��ل"  حركة  في  الخاصة  الجامعات 
تحالف  أن  ل�"النهار"،  عيسى  محمد 
م���ن خ��رق  ت��م��ك��ن  8 أذار و"ال���ت���ي���ار" 
وال���ح���ق���وق  األع�����م�����ال  إدارة  ك��ل��ي��ت��ي 
ب����ث����اث م���رش���ح���ي���ن، "وه���������ذا إن���ج���از 
ف���ي ذات�������ه". وع���ل���ى رغ����م ال��م��ن��اف��س��ة 
الحامية، لم تسجل أي اشكاالت بين 
مع  التحالفان  تمكن  فيما  ال��ط��اب، 
المستقلين، من الفوز بالتزكية في 

عدد من الكليات.
ف���ي ال��س��ي��اس��ة، ل���م ي��س��ر م��ف��ع��ول 
وث��ي��ق��ة ح��س��ن ال��ن��واي��ا ب��ي��ن "ال��ق��وات 
والعونيين"، إال بتحالفهما في كلية 
المفاجئ  التقارب  يتأثر  ول��م  الطب. 
في  مثًا  والعونيين  المستقبل  بين 

الجامعة.  ف��ي  ال��واق��ع  على  السياسة 
بقي المشهد السابق نفسه: تحالف 
"ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي"، "أم�������ل"، "ح���زب 
ال���ل���ه"، م��ع وج����ود ال���م���ردة )ف���ي كلية 
ال��ح��ق��وق ف��ي ح���رم ه���وف���ان(، مقابل 
"الكتائب"  "المستقبل"،  "القوات"، 
و"االش��ت��راك��ي". وق���ال رئ��ي��س دائ��رة 
ال����ج����ام����ع����ات ال����خ����اص����ة ف�����ي م��ص��ل��ح��ة 
طاب حزب الكتائب ميشال خوري 
ن��ك��ون في  ل���"ال��ن��ه��ار": ال يمكننا أن 
الئحة واح��دة مع الطاب المناصرين 
ل�"حزب الله". وتميزت األجواء العامة 
ل��إن��ت��خ��اب��ات ب���ال���ه���دوء، ف��ي��م��ا طغى 
الحماس الشبابي في بعض األحرام، 
ك���ال���ع���ل���وم ال���س���ي���اس���ي���ة، وال���ح���ق���وق، 
وإدارة األعمال بين "القوات" و"حزب 
ال��ل��ه" و"ح��رك��ة أم���ل" و"ح����زب ال��ل��ه"، 
وص�������واًل إل�����ى ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���دس���ة ف��ي 
ح���رم ال��م��ن��ص��وري��ة ال����ذي ظ��ه��ر فيها 
حضور الفت للمستقلين، ولألحزاب 

المسيحية والثنائي الشيعي. 
وأش��ار عيسى، إل��ى أن "أم��ل" "لم 
تتواصل مع حملة ورقة بيضاء بل مع 
وتحدث  السياسية.  ال��ق��وى  مجمل 
ع���ن م��ع��رك��ة ف���ي ح����رم ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
على كليات  ه��وف��ان،   - االجتماعية 
السياسية  وال��ع��ل��وم  األع���م���ال  إدارة 
وال��ح��ق��وق، ومعركة أخ���رى ف��ي كلية 
ال���ه���ن���دس���ة ف����ي ح�����رم ال���ج���ام���ع���ة ف��ي 
"ل��ق��د توافقنا  ال��م��ن��ص��وري��ة، وق����ال: 
نتوالى  أن  الحر"  الوطني  "التيار  مع 
الكلية.  رئ��اس��ة مجلس  ع��ل��ى  دوري����ًا 

بالفرصة هذه  أن نحظى  ونأمل في 
السنة".

م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د رئ��ي��س مصلحة 
طاب "القوات اللبنانية" جاد دميان 
ل�"النهار"، أن القوات ربحت بالتزكية 
في تخصصات عدة، منها في القابلة 
القانونية، الصحة والتمريض وكلية 
وسواها  المنصورية  في  االت��ص��االت 
من الكليات. ونوه بوجود ثقل الفت 
في  ل���"ال��ق��وات"  المناصرين  للطاب 

هوفان واألحرام كلها.
وس���ج���ل���ت ف����ي ه�����ذه االن���ت���خ���اب���ات 
صحوة لدى بعض الشباب الجامعي 
ال��ذي��ن اخ��ت��اروا "ال��ص��وت المستقل" 
في أح��رام ع��دة. ففي المعهد العالي 
للهندسة في المنصورية، ثمة حضور 
ل��م��ج��م��وع��ة ش��ب��اب��ي��ة ت���دع���ى "ح��رك��ة 
وهي  المتضامنة"،  الهندسة  كلية 
تدعو، وفقًا لما ذكره أحد مؤسسيها 
"إل��ى تحييد  ل��"النهار"  إيلي دي��ران��ي 
اخ��ت��ي��ار ممثلي  ع��ن عملية  األح�����زاب 
الطاب في االنتخابات. وقال: "ندعو 
ال��ط��اب إل���ى االق���ت���راع وف��ق��ًا للبرامج 
المرشحين".  وك��ف��اي��ات  ال��م��ط��روح��ة 
وع��م��ل��ت أي���ض���ًا م��ج��م��وع��ة م���ن ط��اب 
إنشاء  ف��ي حرمها، على  ال��ط��ب  كلية 
تيار طالبي مستقل يعرف ب� "الحراك 
المستقل"، وقد حاول إثبات "ذاته" 
مقابل الطاب الذين يفضلون الخيار 

الحزبي. 
وال ب���د م���ن ال��ت��وق��ف ع��ن��د م��ب��ادرة 
ال����ط����ال����ب����ي����ن ف�������ي م����ع����ه����د ال����ع����ل����وم 

أبو  ون��دي��م  أزرق  ب��ات��ري��ك  السياسية 
ع���ل���ي، ف��ه��م��ا ب����ذال ج���ه���دًا ك��ب��ي��رًا في 
ح��م��ل��ة "ورق������ة ب���ي���ض���اء" داخ�����ل ح��رم 
أزرق  "ه�����وف�����ان" وخ�����ارج�����ه. وأك�������د 
ل�"النهار" أن الحملة "انطلقت بدعم، 
كل من النادي العلماني في الجامعة 
ال��ث��ال��ث م��ن أجل  وجمعية "ال��ص��وت 
ال��ط��اب  ل��ب��ن��ان"، وه��دف��ه��ا تشجيع 
على إختيار ممثليهم عن اقتناع تام 
بعيدا من أي ضغط سياسي، حزبي 
أو عائلي". ورأى أن "الحملة انطلقت 
ال��ع��ام ال��م��اض��ي، م��س��ت��م��دة "ع��زم��ه��ا" 
"ب��ي��روت مدينتي" وحملة  من حملة 
"م��واط��ن��ون وم��واط��ن��ات ف��ي ال��دول��ة". 
أما أبوعلي ف�"أكد أن الحملة توسعت 
االقتصاد  لتشمل كلية  السنة  هذه 
ف��ي ح��رم اإلب��ت��ك��ار وال��ري��اض��ة -طريق 
الشام، باإلضافة الى كليتي الحقوق 
ف��ي "ه��وف��ان"،  السياسية  وال��ع��ل��وم 
األع��م��ال في  وإدارة  ال��زراع��ة  وكليتي 
ف����رع ال��ج��ام��ع��ة ف���ي زح����ل����ة". واع��ت��ب��ر 
استعدادها  تبدي  "الحملة  أن  أزرق 
للتعاون مع الجميع، وتسعى لضمان 

حرية الطالب في خياراته".
ي���ذك���ر أن ت���ي���ار ال����ع����زم وال����م����ردة 
ترشحا على الئ��ح��ة واح����دة ف��ي فرع 
الجامعة في طرابلس، بينما اعتادت 
قوى 8 آذار الفوز في فرع صيدا مع 

تسجيل حضور للمستقلين. 
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