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قضية اليوم

«اليسوعية عادت عونية»:
القوات تخسر «قلعة البشير»
الصراع بين األحزاب السياسية ،حول من منها حصد األغلبية في االنتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية« ،ثانوي»
أمام خبر خسارة القوات اللبنانية وحزب الكتائب لـ«معقلهما التاريخي» :كلية إدارة األعمال ــــ «أوفالن» .تحالف  8آذار ــــ
التيار الوطني الحر ــــ التقدمي االشتراكي ،فاز في «أوفالن» وفي الكليات األساسية والكبيرة
ليا القزي
ال يوجد «أصدق» من تيار املستقبل،
ل ـلـ ّ
ـرد عـلــى «اح ـت ـفــال» رئـيــس الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة بــال ـفــوز ف ــي االن ـت ـخــابــات
الطالبية في الجامعة األميركية في
بـ ـي ــروت .آخ ــر «رواي ـ ـ ــة» قـ ّـدم ـهــا تـيــار
امل ـس ـت ـ ُق ـب ــل حـ ـ ــول هـ ـ ــذا االس ـت ـح ـق ـ ّـاق
ّ
ال ــذي نــظــم فــي  12تشرين األول ،أنــه
نتج عن تحالفه مع «الـقــوات» الفوز
بـ ــ 7م ـقــاعــدُ ،م ـقــابــل ف ــوز ت ـحــالــف «8
آذار» والتيار الوطني الحر والحزب
االشتراكي بـ 8مقاعد ،وثالثة مقاعد
ٌ
للنادي العلماني .وقد حصل تعادل
حول املقعد الـ ،19الذي لن ُيحسم قبل
ّ
إع ـ ــادة االن ـت ـخ ــاب ــات .إال أن جـعـجــع،
الــذي «اعـتــرف» أص ـا
بـ ــ 3م ـقــاعــد م ـقــابــل  4ل ــ«امل ـس ـت ـق ـبــل»،
ُم ّ
صر على نسب «االنتصار» لطالبه،
ُم ـق ـ ّـدم ــا أرق ــام ــا خــاط ـئــة ت ـف ــوق عــدد
ّ
املـقــاعــد الحقيقية (ق ــال إن «ال ـقــوات
ف ـ ـ ـ ــازت بـ ـ ـ ــ 3م ـ ـقـ ــاعـ ــد ،م ـق ـع ــد ل ـل ـت ـيــار
العوني 4 ،مقاعد لتيار املستقبل3 ،
مقاعد لحزب الله ،مقعد لحركة أمل،
مقعد للتقدمي االش ـتــراكــي ،خمسة
م ـقــاعــد لـلـمـسـتـقـلــن ،وب ـقــي مـقـعــدان
ليتم تحديد هويتهما الحقًا» ،أي ما
مجموعه  20مقعدًا ،فيما عدد املقاعد
ي ـب ـل ــغ  .)19كـ ـ ـ ـ ّـرر ج ـع ـج ــع خ ـبــري ـتــه
غير الدقيقة أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،وآخــرهــا
ي ــوم الـسـبــت خ ـال «احـتـفــالــه» أيضًا
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـج ــام ـعــة ال ـي ـســوع ـيــة.
«اختالق» جعجع النتصار وهمي في
ّ
«األميركية» ،دفع كل من ال يدور في
فلك القوات اللبنانية إلى التشكيك في
كالمه حــول «اليسوعية» ،وال ّ
سيما
ّ ّ
أن ك ــل األحـ ـ ــزاب ،مــن دون اسـتـثـنــاء،
احتفلت بعد إعـان النتائج في هذه
ال ـجــام ـعــة .وأرق ـ ــام مــاكـيـنــة «ال ـت ـيــار»
ومــاك ـي ـنــة حـ ــزب ال ـل ــه ت ـت ـنــاقــض ،في
كليات ُمعينة ،مع أرقام «القوات».
الكليات
حصر جعجع املعركة بعدد
ّ
ّ
الفائزة ،فقال إن حزبه ُ(متناسيًا أنه
كان جزءًا من تحالف) فاز في  13كلية
(ف ــي مـجـمـعــات األش ــرف ـي ــة واملـتـحــف

َ
ّ
األحب إلى وجدانهما (هيثم الموسوي)
القوات والكتائب خ ِسرا في المكان

وامل ـن ـصــوريــة) و 4كـلـيــات فــي زحـلــة،
ّ
والتيار
في حني أن تحالف « 8آذار»
ّ
الوطني الحر واالشتراكي يقول إنه
ف ــاز ف ــي  10ك ـل ـيــات ف ــي ب ـي ــروت (مــن
بينها الكليات الـثـاث األك ـبــر :إدارة
األع ـمــال ،والـطــب الـعــام ،والهندسة)،
وثـ ـ ـ ـاث ك ـل ـي ــات فـ ــي م ـج ـم ــع ص ـي ــدا،
وثـ ـاث كـلـيــات فــي مـجـمــع طــرابـلــس.
فــي ُمـقــابــل  12كلية لـصــالــح تحالف
«القوات ـ ـ املستقبل ـ ـ الكتائب» (منها
 8فــي ب ـي ــروت) ،وف ــوز املـسـتـقـلــن بــ4
ّ
ك ـل ـيــات .سـيـبـقــى ك ــل ت ـحــالــف ُم ـص ـرًا

على وجهة نظره ،في تقديم األرقــام
جمعتها ماكينته االنتخابية،
التي ّ ُ
ول ـك ــن امل ـت ـفــق عـلـيــه ب ــن َاالث ـن ــن هو
ّ
أن الـ ـ ـق ـ ــوات والـ ـكـ ـت ــائ ــب خ ـ ـ ِـس ـ ــرا فــي
ّ
امل ـكــان األحـ ــب إل ــى وجــدان ـه ـمــا :كلية
إدارة األعمال ـ ـ «أوف ـان» ،أو ما دأبا
عـلــى تسميته «قـلـعــة الـبـشـيــر» .هــذا
مــا ح ــاول جعجع «االل ـت ّـفــاف» عليه،
و«ستره» تحت عباءة ّأنه نال العدد
األكبر من الكليات .ولكنه ُيدرك جيدًا
ّ
أن كـلـيــات إدارة األع ـمــال والهندسة
والـطــب الـعــام والـعـلــوم ،هــي الساحة

ّ
«التيار» :الكل حريص
على الحفاظ على
هوية الجامعة
خصوصًا حزب الله

التي تنشط فيها املاكينات الحزبية،
ُ
والتي تعطي ّالنكهة السياسية ألي
فوز ،وخاصة أنها تضم العدد األكبر
من الطالب.
ُ
«م ـجـ ّـرد خـســارة ال ـقــوات فــي أوف ـان،
ٌ
ـاف .ه ـ ــذا «م ـُع ـق ــل الـ ـ ـق ـ ــوات»،
أم ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ٍ
وامل ـ ـكـ ــان امل ـع ـن ــوي امل ــرتـ ـب ــط بـبـشـيــر
الـ ـجـ ـمـ ـي ــل .امل ـ ـعـ ــركـ ــة هـ ـن ــا ط ــاب ـع ـه ــا
سياسي بحت» ،يقول أحد مسؤولي
الـطـاب فــي تحالف « 8آذار ـ ـ التيار
ّ
ـ ـ االشتراكي» ،الــذي يعتبر أن هدف
املعركة تحقق «بالفوز فــي الكليات

ال ـك ـب ـيــرة واألس ــاسـ ـي ــة ،م ــن يــربـحـهــا
يكن رابحًا في اليسوعية» ،في حني
ّ
أن ف ــوز ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ك ــان «فــي
ك ـل ـي ــات ص ـغ ـي ــرة وغـ ـي ــر أس ــاس ـي ــة».
تحالف «الـتـيــار  -امل ــردة ّ -حــزب الله
 حركة أمــل» ،هو الــذي حقق الفرق،ّ
كـمــا ي ـقــول امل ـس ــؤول ال ـط ـابــي« ،ألن
طــري ـقــة ال ـع ـمــل ت ـحـ ّـس ـنــت ك ـث ـي ـرًا عن
الـسـنــة املــاض ـيــة ،وال سـ ّـيـمــا ماكينة
التيار االنتخابية».
ف ــي اإلطـ ــار نـفـســه ،ي ـت ـحـ ّـدث مـســؤول
مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر مـ ــارك خ ــوري
ع ــن ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـت ــي ق ــام
ّ
بها التيار العوني« ،فركزنا على أن
خطاب الـقــوات قائم على ّالتحريض
ال ـط ــائ ـف ــي ،وات ـه ــام ـن ــا ب ــأنـ ـن ــا نــربــح
بـفـضــل ح ــزب ال ـل ــه ،وع ـلــى اس ـتــذكــار
بشير الجميل في زمن االنتخابات».
أكد «التيار» ،بالتعاون مع حزب الله
ّ
ّ
وحــركــة أم ــل« ،أن الـكــل حــريــص على
الحفاظ على هوية الجامعة ،كجامعة
القديس يوسف ،وخاصة حزب الله».
وأتى التحالف مع تيار املــردة ليزيد
«شرعية» هذا الحديث« ،املردة ونحن
ّ
ركبنا التحالفات معًا ،وكنا فهمانني
ّ
الخالف
الوضع جيدًا .أصـا
السياسي ،وال ّ
مرة كنا في الجامعات
بعيدين بعضنا عن بعض .هناك 10
سـنــوات مــن التحالف ،مــن الصعوبة
ّ
التفرقة بيننا» .وكــان الفتًا أن طالب
«امل ـ ـ ـ ــردة» شـ ــاركـ ــوا ل ـي ــل ال ـس ـب ــت فــي
اللقاء الــذي جمع طـاب «التيار» مع
رئيس حزبهم الوزير جبران باسيل
ف ــي م ــرك ــز م ـي ــرن ــا ال ـش ــال ــوح ــي .وق ــد
ّ
رح ـ ــب بــاس ـيــل ب ـط ـاب ت ـي ــار امل ـ ــردة،
ال ــذي ــن رفـ ـع ــوا أع ـام ـه ــم إلـ ــى جــانــب
األعالم البرتقالية.
النتائج ،يقول خــوري
بالنسبة إلــى
ُ
ّ
ّ
إن «رئاسات الهيئات ق ّسمت على كل
األحزاب بالتوافق» .أما الكليات حيث
ه ـن ــاك مـ ـع ــارك س ـيــاس ـيــة« ،وأه ـم ـهــا
إدارة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،فـ ـق ــد ح ـس ـم ـن ــاه ــا
ل ـص ــال ـح ـن ــا بـ ـع ــد خـ ـس ــارتـ ـه ــا ل ـس ـ ّـت
سنوات .اليسوعية عادت عونية».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــلُ ،يـ ـ ـص ـ ـ ّـر رئ ـ ـيـ ــس دائ ـ ــرة
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـفـ ــرن ـ ـكـ ــوفـ ــون ـ ـيـ ــة فــي
ّ
«القوات» منير طنجر على أن تحالف
«املستقبل ـ ـ الكتائب ـ ـ ال ـقــوات» فاز
في  13كلية من أصــل  20جــرت فيها
االن ـت ـخــابــاتُ ،مـسـتـغــربــا ك ـام التيار
العوني عــن كليات صغيرة وكليات
ك ـب ـي ــرة« ،ف ـت ـحــال ـف ـهــم اس ـت ـع ــاد كلية
إدارة األعمال بفارق  5أصــوات ،بعد
أن احتفظنا بها ملــدة  8سـنــوات ،في
ّ
ح ــن أن الـ ـف ــارق ف ــي ال ـك ـل ـيــات الـتــي
رب ـح ـن ــاه ــا ،ك ــاالق ـت ـص ــاد ،وصـ ــل إلــى
 50صـ ــوتـ ــا ،و 20ص ــوت ــا فـ ــي كـلـيــة
الصيدلة» .في املنطق القواتي نفسه،
يتحدث رئيس مصلحة الـطـاب في
ّحزب الكتائب زخيا األشقرُ ،مضيفًا
أنه «ال أعرف كيف هناك فريق يعتبر
نفسه فائزًا بفارق كبير» .عدد طالب
ّ
«ال ـك ـت ــائ ــب» ل ــم ي ـت ـخــط  11م ــن أصــل
 ،280ولـكـ ّـن األشـقــر ُ
بالتقدم
«ي ـنـ ّـوه»
ّ
الكتائبي في اليسوعيةُ ،
ويخبر أنه
ّ
«كل عام يحصل جدل حول النتائج،
ّ
ألن ال ـي ـس ــوع ـي ــة ك ـن ــاي ــة عـ ــن ك ـل ـيــات
ّ
ّ
عــديــدة ،وداخ ــل ك ــل كلية هـنــاك عــدة
ُ
اختصاصات ،وتنظم انتخابات على
ّ
أساس النسبية في كل اختصاص»،
ُم ـ ـسـ ـ ّـج ـ ـا احـ ـظ ــات ــه عـ ـل ــى إج ـ ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ي ـ ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،وق ـب ــل
يومني من تنظيم االمتحانات داخل
الـجــامـعــة ،مــا ّأدى إلــى عــدم مشاركة
قسم من الطالب.

