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قضية اليوم

ليا القزي

ال يوجد »أصدق« من تيار املستقبل، 
لــلــرّد عــلــى »احــتــفــال« رئــيــس الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة بـــالـــفـــوز فـــي االنــتــخــابــات 
في  األميركية  الجامعة  في  الطالبية 
بـــيـــروت. آخــــر »روايـــــــة« قــّدمــهــا تــيــار 
املـــســـتـــقـــبـــل حــــــول هــــــذا االســـتـــحـــقـــاق 
ــه 

ّ
ــم فــي 12 تشرين األول، أن

ّ
ــظ

ُ
الـــذي ن

الفوز  »الــقــوات«  نتج عن تحالفه مع 
ـــ7 مــقــاعــد، ُمــقــابــل فــــوز تــحــالــف »8  بــ
والحزب  الحر  الوطني  والتيار  آذار« 
بـ8 مقاعد، وثالثة مقاعد  االشتراكي 
 

ٌ
للنادي العلماني. وقد حصل تعادل

حول املقعد الـ19، الذي لن ُيحسم قبل 
 جــعــجــع، 

ّ
أن إال  االنـــتـــخـــابـــات.  إعـــــادة 

الــذي »اعــتــرف« أصــ
»املــســتــقــبــل«،  ـــ3 مــقــاعــد مــقــابــل 4 لـــ بــ
ُمصّر على نسب »االنتصار« لطالبه، 
ــا خــاطــئــة تـــفـــوق عــدد  ــامــ ــا أرقــ ــّدمـ ــقـ ُمـ
»الــقــوات   

ّ
إن )قــــال  الحقيقية  املــقــاعــد 

ــد لـــلـــتـــيـــار  ــعـ ــقـ فـــــــــازت بــــــــ3 مــــقــــاعــــد، مـ
 3 املستقبل،  لتيار  مقاعد   4 العوني، 
مقاعد لحزب الله، مقعد لحركة أمل، 
خمسة  االشــتــراكــي،  للتقدمي  مقعد 
مــقــاعــد لــلــمــســتــقــلــن، وبــقــي مــقــعــدان 
«، أي ما  ليتم تحديد هويتهما الحق
مجموعه 20 مقعدًا، فيما عدد املقاعد 
خــبــريــتــه  جـــعـــجـــع  كــــــــّرر   .)19 يـــبـــلـــغ 
غير الدقيقة أكــثــر مــن مـــّرة، وآخــرهــا 
ل »احــتــفــالــه« أيض  يـــوم الــســبــت خـــ
بـــانـــتـــخـــابـــات الـــجـــامـــعـــة الــيــســوعــيــة. 
»اختالق« جعجع النتصار وهمي في 
 من ال يدور في 

ّ
»األميركية«، دفع كل

فلك القوات اللبنانية إلى التشكيك في 
سّيما  وال  »اليسوعية«،  حــول  كالمه 
 األحــــــزاب، مـــن دون اســتــثــنــاء، 

ّ
ــل  كـ

ّ
أن

ن النتائج في هذه  احتفلت بعد إعــ
ــام مــاكــيــنــة »الــتــيــار«  ــ الــجــامــعــة. وأرقــ
ومــاكــيــنــة حــــزب الـــلـــه تــتــنــاقــض، في 

كليات ُمعينة، مع أرقام »القوات«.
الكليات  حصر جعجع املعركة بعدد 
ه 

ّ
 حزبه )ُمتناسي أن

ّ
الفائزة، فقال إن

كان جزءًا من تحالف( فاز في 13 كلية 
)فــــي مــجــمــعــات األشـــرفـــيـــة واملــتــحــف 

الــكــبــيــرة واألســـاســـيـــة، مـــن يــربــحــهــا 
يكن رابح في اليسوعية«، في ح 
 فـــوز الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة كـــان »فــي 

ّ
أن

ــة«.  ــيـ كـــلـــيـــات صـــغـــيـــرة وغـــيـــر أســـاسـ
تحالف »الــتــيــار - املـــردة - حــزب الله 
ق الفرق، 

ّ
- حركة أمــل«، هو الــذي حق

 
ّ
بــي، »ألن كــمــا يــقــول املـــســـؤول الــطــ
طــريــقــة الــعــمــل تــحــّســنــت كــثــيــرًا عن 
املــاضــيــة، وال ســّيــمــا ماكينة  الــســنــة 

التيار االنتخابية«.
ــار نــفــســه، يــتــحــّدث مــســؤول  ــ فـــي اإلطـ
ــة فــي  ــ ــــاصـ ــــخـ مـــكـــتـــب الــــجــــامــــعــــات الـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــــارك خـــوري 
ــتـــي قـــام  عــــن الــحــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـ
 
ّ
أن »فركزنا على  العوني،  التيار  بها 
التحريض  قائم على  الــقــوات  خطاب 
ـــنـــا نــربــح 

ّ
ــا بـــأن ــنـ ــامـ ــهـ ــفـــي، واتـ ــائـ ــطـ الـ

بــفــضــل حــــزب الـــلـــه، وعــلــى اســتــذكــار 
بشير الجميل في زمن االنتخابات«. 
أكد »التيار«، بالتعاون مع حزب الله 
 حــريــص على 

ّ
 الــكــل

ّ
وحــركــة أمـــل، »أن

الحفاظ على هوية الجامعة، كجامعة 
القديس يوسف، وخاصة حزب الله«. 
وأتى التحالف مع تيار املــردة ليزيد 
»شرعية« هذا الحديث، »املردة ونحن 
، وكنا فهمان  رّكبنا التحالفات مع
 الخالف 

ّ
الوضع جيدًا. أصــ

السياسي، وال مّرة كنا في الجامعات 
بعيدين بعضنا عن بعض. هناك 10 
التحالف، مــن الصعوبة  ســنــوات مــن 
 طالب 

ّ
التفرقة بيننا«. وكــان الفت أن

»املـــــــــردة« شــــاركــــوا لـــيـــل الـــســـبـــت فــي 
ب »التيار« مع  اللقاء الــذي جمع طــ
رئيس حزبهم الوزير جبران باسيل 
ــالـــوحـــي. وقـــد  ــز مـــيـــرنـــا الـــشـ ــركـ فــــي مـ
ب تـــيـــار املـــــردة،  رّحـــــب بــاســيــل بـــطـــ
ــــى جــانــب  مـــهـــم إلـ الــــذيــــن رفــــعــــوا أعـــ

األعالم البرتقالية.
خــوري  يقول  النتائج،  إلــى  بالنسبة 
 

ّ
ّسمت على كل

ُ
 »رئاسات الهيئات ق

ّ
إن

األحزاب بالتوافق«. أما الكليات حيث 
ــنـــاك مــــعــــارك ســـيـــاســـيـــة، »وأهـــمـــهـــا  هـ
حـــســـمـــنـــاهـــا  ــد  ــقــ فــ ــال،  ــ ــ ــمــ ــ ــ األعــ إدارة 
لـــصـــالـــحـــنـــا بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا لـــســـّت 

سنوات. اليسوعية عادت عونية«.
ــرة  ــ ــ ــــل، ُيـــــصـــــّر رئــــيــــس دائـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
ــات الــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
 تحالف 

ّ
»القوات« منير طنجر على أن

فاز  الــقــوات«  ــــ  الكتائب  ــــ  »املستقبل 
في 13 كلية من أصــل 20 جــرت فيها 
م التيار  االنــتــخــابــات، ُمــســتــغــربــا كـــ
وكليات  صغيرة  كليات  عــن  العوني 
كـــبـــيـــرة، »فــتــحــالــفــهــم اســـتـــعـــاد كلية 
إدارة األعمال بفارق 5 أصــوات، بعد 
أن احتفظنا بها ملــدة 8 ســنــوات، في 
ــارق فــــي الـــكـــلـــيـــات الــتــي  ــفــ  الــ

ّ
حــــن أن

ربـــحـــنـــاهـــا، كـــاالقـــتـــصـــاد، وصــــل إلــى 
كــلــيــة  ــــي  فـ ــا  ــوتــ صــ و20  ــا،  ــ ــوتـ ــ صـ  50
الصيدلة«. في املنطق القواتي نفسه، 
في  ب  الــطــ رئيس مصلحة  يتحدث 
حزب الكتائب زخيا األشقر، ُمضيف 
ه »ال أعرف كيف هناك فريق يعتبر 

ّ
أن

نفسه فائزًا بفارق كبير«. عدد طالب 
 11 مـــن أصــل 

ّ
»الـــكـــتـــائـــب« لـــم يــتــخــط

»ُيـــنـــّوه« بالتقدم   األشــقــر 
ّ
280، ولــكــن

ه 
ّ
أن وُيخبر  اليسوعية،  في  الكتائبي 

 عام يحصل جدل حول النتائج، 
ّ

»كل
كــلــيــات  كـــنـــايـــة عــــن  الـــيـــســـوعـــيـــة   

ّ
ألن

 كلية هــنــاك عــّدة 
ّ

ــل كـــل عــديــدة، وداخــ
نظم انتخابات على 

ُ
اختصاصات، وت

 اختصاص«، 
ّ

أساس النسبية في كل
ــلــــى إجـــــــراء  حــــظــــاتــــه عــ ــــ ــّجـ ــ ــــسـ ُمـ
ــت، وقـــبـــل  ــبــ ــســ ــوم الــ ــ ــ االنــــتــــخــــابــــات يـ
االمتحانات داخل  يوم من تنظيم 
الــجــامــعــة، مــا أّدى إلــى عــدم مشاركة 

قسم من الطالب.

»اليسوعية عادت عونية«: 

القوات تخسر »قلعة البشير«

 حريص 
ّ

»التيار«: الكل

على الحفاظ على 

هوية الجامعة 

خصوصًا حزب الله

واملــنــصــوريــة( و4 كــلــيــات فــي زحــلــة، 
 تحالف »8 آذار« والتيار 

ّ
في ح أن

ه 
ّ
إن يقول  واالشتراكي  الحر  الوطني 

فــــاز فـــي 10 كــلــيــات فـــي بـــيـــروت )مــن 
إدارة  األكــبــر:  ث  الــثــ الكليات  بينها 
الــعــام، والهندسة(،  األعــمــال، والــطــب 
ــيـــدا،  ــيـــات فــــي مـــجـــمـــع صـ ــلـ ث كـ وثـــــــ
ث كــلــيــات فــي مــجــمــع طــرابــلــس.  وثــــ
لــصــالــح تحالف  ُمــقــابــل 12 كلية  فــي 
»القوات ــــ املستقبل ــــ الكتائب« )منها 
8 فــي بـــيـــروت(، وفــــوز املــســتــقــلــن بـــ4 
 تــحــالــف ُمــصــرًا 

ّ
كــلــيــات. ســيــبــقــى كــــل

األرقــام  تقديم  على وجهة نظره، في 
االنتخابية،  ماكينته  جمعتها  التي 
ــتــفــق عــلــيــه بـــن االثـــنـــن هو 

ُ
 امل

ّ
ولـــكـــن

فــي  ـــــِســـــرا 
َ

الـــــقـــــوات والـــكـــتـــائـــب خ  
ّ
أن

املــكــان األحــــّب إلـــى وجــدانــهــمــا: كلية 
ن«، أو ما دأبا  ــــ »أوفـــ إدارة األعمال 
الــبــشــيــر«. هــذا  عــلــى تسميته »قــلــعــة 
ــاول جعجع »االلــتــفــاف« عليه،  مــا حـ
ه نال العدد 

ّ
و»ستره« تحت عباءة أن

ه ُيدرك جيدًا 
ّ
األكبر من الكليات. ولكن

والهندسة  األعــمــال  إدارة  كــلــيــات   
ّ
أن

والــطــب الــعــام والــعــلــوم، هــي الساحة 

التي تنشط فيها املاكينات الحزبية، 
ألي  السياسية  النكهة  عطي 

ُ
ت والتي 

ها تضم العدد األكبر 
ّ
فوز، وخاصة أن

من الطالب.
ن،  »ُمــجــّرد خــســارة الــقــوات فــي أوفـــ
ــقـــل الـــــقـــــوات«،  ــذا »مـــعـ ــ أمـــــــٌر كــــــــاٍف. هــ
ـــرتـــبـــط بــبــشــيــر 

ُ
واملــــكــــان املـــعـــنـــوي امل

ــا طـــابـــعـــهـــا  ــنــ ــل. املــــعــــركــــة هــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
سياسي بحت«، يقول أحد مسؤولي 
التيار  ــــ  آذار  فــي تحالف »8  ب  الــطــ
 هدف 

ّ
أن الــذي يعتبر  االشتراكي«،  ــــ 

الكليات  فــي  »بالفوز  تحقق  املعركة 

 إلى وجدانهما )هيثم الموسوي(
ّ

ِسرا في المكان األحب
َ

القوات والكتائب خ

»ثانوي«  اليسوعية،  الجامعة  الطالبية في  االنتخابات  السياسية، حول من منها حصد األغلبية في  بين األحزاب  الصراع 

»معقلهما التاريخي«: كلية إدارة األعمال ــــ »أوفالن«. تحالف 8 آذار ــــ  أمام خبر خسارة القوات اللبنانية وحزب الكتائب لـ

التيار الوطني الحر ــــ التقدمي االشتراكي، فاز في »أوفالن« وفي الكليات األساسية والكبيرة
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