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تحقيق

«االشتراكي» يقاطع
معركة «اليسوعية»
بعد غد الجمعة ،ستجرى انتخابات الجامعة اليسوعية .املعركة «عاملنخار» بني طرفي
«التيار الوطني الحر» والقوات اللبنانية .فإما أن يعزز التيار مواقعه ،وإما أن تستكمل
املنافسة ّ
القوات التقدم الذي حصدته العام املاضي .وبعدما حسمت نتائج بعض الكليات بالتزكية
ّ
ككلية التأمني للقوات ،والسنة الخامسة في كلية العلوم للتيار ،يبدو الطرفان واثقني من الفوز،
في ظل مقاطعة طالب منظمة الشباب التقدمي لالنتخابات
محمد محسن
القانون االنتخابي النسبي في ّالجامعة
يدخل
اليسوعية ال يرضي أي طرف .الكل
ً
املعركة بنبض قوي ويستعد لها ،واصال
ال�ل�ي��ل ب��ال �ن �ه��ار .ب�ع��ض ال �ك �ل� ّ�ي��ات ُحسمت

ب��ال �ت��زك �ي��ة وال� �ت ��واف ��ق ،ل �ك��ن ال �ك �ث �ي��ر منها
تنتظره معارك كسر عظم طالبي .حاليًا،
يعكف مندوبو التنظيمات السياسية على
جمع األصوات وتحديد نتائج االنتخابات
سلفًا .أما طالب منظمة الشباب التقدمي
فقد حسموا مقاطعة االنتخابات ترشيحًا
واق �ت��راع��ًا .وال �س �ب��ب ،ي �ق��ول ب��اس��ل العود،
�ات ال�خ��اص��ة ف��ي األمانة
م �س��ؤول ال�ج��ام�ع� ّ
العامة للمنظمة ،إن املقاطعة تنسجم مع
موقف الحزب في تجنب التوتر وتحييد
ال �ب �ل��د .وي ��وض ��ح أن «ه � ��ذا األم � ��ر ينطبق
على الجامعات التي ال ّ
تغير مشاركتهم
ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات �ه��ا م � �ع� ��ادالت سياسية».
ل �ك��ن ،م � ��اذا ع ��ن ال �ج��ام �ع��ات األخ � ��رى مثل
األم�ي��رك�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة؟ يلفت

ّ
املسؤول الطالبي إلى أن املنظمة حسمت
مشاركتها من دون أن تحسم تحالفاتها،
لكنها ستخوض االنتخابات تحت شعار
ال�ت��واص��ل وسياسة اليد امل �م��دودة «ال مع
 14وال مع  8آذار».
ه � ��ذه ب �ع ��ض ع �ن ��اص ��ر ال � �ص � ��ورة األولية
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال �ط��ال �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ستجرى
ب�ع��د غ��د ال�ج�م�ع��ة ،ف��ي امل�ج� ّ�م�ع��ات األربعة
للجامعة اليسوعية .يكفي ع��رض سريع
لنتائج ان�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام امل��اض��ي ،ملعرفة
أهمية االستحقاق بالنسبة إل��ى الطالب.
ّ
مت ال�ق��وات اللبنانية باتجاه
يومها ،تقد
ُ ّ
ك�ل�ي��ات ك��ان��ت ت �ع��د ق�لاع��ًا للتيار الوطني
الحر .وفي الوقت ذاته ،حصد التيار عددًا
أك �ب��ر م��ن امل �ن��دوب�ين داخ ��ل ال �ك �ل �ي��ات ،لكن
ال �ق��ان��ون ال�ن�س�ب��ي أع �ط��ى ،ب��رأي �ه��م ،العدد
األكبر من الكليات ملصلحة تحالف قوى
 14آذار بقيادة القوات.
تبدو الصورة ه��ذا العام كاآلتي :الجميع
يجهد للحفاظ على ّ
كلياته التي حصدها
ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي .ع�ين ال�ق��وات�ي�ين تتجه

ص ��وب ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال�ط�ب� ّ�ي��ة ال �ت��ي اعتاد
ال�ت�ي��ار أن ي�ف��وز ب�م�ق��اع��ده��ا ب�س�ه��ول��ةّ .أما
ّ
التيار فأمامه تحد الستعادة كليات كان
ّ
ُيعد نفسه «والدها» كاالقتصاد والهندسة
ّ
وع ��دد م��ن ك�ل�ي��ات م�ج��م��ع اآلداب والعلوم
ّ
والقواتّ ،
ثمة العب
اإلنسانية .وبني التيار
انتخابي ل��م يعد ب��اإلم�ك��ان إغ�ف��ال حجمه
ف��ي أي ان�ت�خ��اب��ات ط��ال�ب�ي��ة ف��ي الجامعة:
«ت�ح��ال��ف امل �ق��اوم��ة» ال ��ذي ي�ض��م «التعبئة
ال �ت��رب��وي��ة ل �ح ��زب ال �ل ��ه وم �ك �ت��ب الشباب
والرياضة لحركة أمل» ،إضافة إلى طالب
الحزب السوري القومي االجتماعي .تيار
ب��دأ يتنامى وج ��وده ف��ي اليسوعية وهو
يقف حليفًا ّ
قويًا للعونيني.
تستعد إذًا الجامعة اليسوعية النتخابات
م �ص �ي��ري��ة ل�ل��أط� ��راف امل �ت �ن��اف �س��ة طالبيًا
وحتى سياسيًا« .نحن جاهزون للمعركة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ون �ع��ده��م ب �م �ف��اج��آت» ،بهذه
العبارة يبدأ مسؤول الجامعات الخاصة
في بيروت في التيار الوطني الحر ،جان
جاك مانانيان ،حديثه عن االنتخابات .في

من انتخابات الجامعة اليسوعية في العام املاضي (ارشيف ــ مروان طحطح)
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قضية اليوم

اليسوعية :مستقـ
انتخابات
ّ
انتهى أمس اليوم االنتخابي في الجامعة اليسوعية ،بمشهد ضبابي .الطرفان
ّ
ّ
الهامة في آن واحد .ويبدو
ات
الكلي
بعض
بخسارتهما
ا
وأقر
ّأعلنا فوزهما،
ّ
ّ
أن املستقلني هم من سيحسم هوية الفائز ،وخصوصًا أن جزءًا ال يستهان به
منهم يميل إلى هذا الطرف أو ذاك ،وسط مقاطعة الحزب الشيوعي والحزب
التقدمي االشتراكي .أما الرابح األكبر فكان حجم الشحن الطائفي بني الطالب،
بما ينبئ بما ستكون عليه االنتخابات الطالبية في الجامعات األخرى

محمد محسن
ّ
ي�ق��دم أحمد أب��و ال�خ��دود وإدوار جبرايل
ّ
رق�ص��ة أف��ري�ق�ي��ة .ي�ق�ف��ان ف��ي ب��اح��ة مجمع
«ه � ��وف �ل��ان» ال� �ت ��اب ��ع ل �ج��ام �ع��ة القديس
في
ي � ��وس � ��فّ ،وي � �ع� ��رض� ��ان م��وه �ب �ت �ه �م��ا ً
الرقص .مثل أحمد وإدوار ،أم��س ،عالمة
ف� ��ارق� ��ة ف� ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ط��ال �ب �ي��ة في
م �ج �م �ع��ات ال �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة .عالمة
أضحكت الطالب صباحًا ،خالفًا للشحن
الطائفي ال��ذي راف��ق التصويت في اليوم
االنتخابي .ما جرى في حرم «اليسوعية»،
وخصوصًا لاّفي مجمع «ه��وف�لان» ،يشبه
ك� ��ل ش � ��يء إ االن� �ت� �خ ��اب ��ات الطالبية.
ف�ق��د ب��دا االس�ت�ح�ق��اق أق ��رب إل��ى حوارات
ّ
«ال �ت��وك ش ��و» ال �ي��وم �ي��ة .ت �ع��ددت وسائل
الحمالت االنتخابية ه��ذا ال�ع��ام .سهرات
ط ��وي �ل ��ة ،ف� �ط ��ور ص �ب��اح��ي ق ��وام ��ه بيتزا
وف �ط��ائ��ر ،ب �ي��ان��ات ط��ائ�ف�ي��ة وتحريضية
عبر «الفايسبوك» (نفت القوات أن يكون
لها عالقة بنشرها) .لكن مناصري التيار
الوطني الحر أب��دوا تذمرهم م��ن «سعي
ال�ق� ّ�وات لطرد ال�ط�لاب الشيعة م��ن الكلية
وهذا ما لن نقبل به أبدًا» ،كما تردد على
لسان أكثر من مسؤول طالبي عوني .أما
القواتيون فأكدوا أنهم ّ «يحترمون جميع
األدي� ��ان وامل ��ذاه ��ب ،ل�ك��ن�ه��م ل��ن ي�ق�ب�ل��وا أن
يحتل حزب الله جامعة بشير وخصوصًا
أحد
مجمع هوفالن في األشرفية» ،يقول ً
كوادر القوات الذي خاطب الطالب قائال:
«م��ن ينتخب ال�ق��وات ي�ص� ّ�وت ض��د سالح
حزب الله ومع كرامة األشرفية».
ً
مساء.
أقفلت ال�ص�ن��ادي��ق عند الخامسة
استغرق فرز األًص��وات ساعتني ،قضاها
الجميع متفائال بالفوز .للوهلة األولى،
ي�ص�ع��ب ت�م�ي�ي��ز ال ��راب ��ح م��ن ال �خ��اس��ر في
االن �ت �خ��اب��ات ،ف��ال�ج�م�ي��ع ي �ص��رخ ويطلق
شعاراته .لكن الصراخ ّ
تطور إلى شتائم
م�ت�ب��ادل��ة ل��م ت��وف��ر أح � �دًا ،ك ��ادت أن توقع
ص� ّ�دام��ًا أك�ث��ر م��ن م��رة ب�ين م�ئ��ات الطالب.
ت� ��دخ� ��ل إدارة ال �ج��ام �ع��ة ع �ب��ر ف ��ري ��ق من
ال ��وس� �ط ��اء ق� ��وام� ��ه األس � ��ات � ��ذة وموظفو
الجامعة ،لم ّ
يبرد األج��واء .في لحظة ما،
ّ
تحول الوسطاء إل��ى صناديق بريد بني
الطالب «املتحاربني» .اتفق طالب الطرفني
ع �ل��ى ت��أج �ي��ل امل �ش �ك �ل��ة ،ع �ل��ى ق��اع��دة «إذا
سمعنا شتيمة ً بحق رم��وزن��ا فالجامعة
ّ
ستشهد إش�ك��اال ال تحمد ع�ق�ب��اه» .تردد
ك �ث �ي �رًا ت��وق �ي��ت ال �ث��ام �ن��ة وال ��رب ��ع مساءًا،
م��وع��د إق �ف��ال ال �ج��ام �ع� ً�ة .م�ش�ك�ل��ة جديدة
ط � ��رأت .م ��ن ي �خ��رج أوال؟ ي��رف��ض أي من
ال�ط��رف�ين ال �خ��روج ق�ب��ل اآلخ ��ر .فالخروج
يعني االنكسار أمام الطرف اآلخر ،وترك
الكليات ل��ه ليحتفل ب�م�ف��رده .ك��أن الوقت
ال ينقضي .املتابع ّلسير املفاوضات بني
ال �ط�ل�اب يستنتج أن اإلش �ك��ال الحاصل
أكبر من قصة انتخابات طالبية .وبعبارة
أخرى «ليس رمانة بل قلوب مليانة» من
الطرفني .فمناصرو التيار الوطني الحر
وت �ي��ار امل�ق��اوم��ة يشتكون م��ن «تحريض
ّ
يتعرض له الطالب الشيعة
طائفي بشع
م�ن��ذ ال �ع��ام امل��اض��ي» ،ي�ق��ول أح��د الطالب
ملوظف كبير في الجامعة ،قبل أن يتبعه
آخ ��ر «أل �س �ن��ا م��ن ط�ل�اب ال �ج��ام �ع��ة؟ .ملاذا
ال ت �س��اوي �ن��ا اإلدارة ب� �ه ��م؟» ي� �ق ��ولّ .أما

نشوة ط�لاب ال�ق��وات ب��ان�ت��زاع كلية إدارة
األعمال من التيار فكانت واضحة «هذه
جامعة بشير وستبقى .لن نسمح لحزب
الله أن يحتلها ويسيطر عليها» ،يقول
طالب قواتي .توجه القواتيون إلى ّ
كلية
االق �ت �ص��اد ،ل� �ي ��رددوا ش �ع��ار «ب�ش�ي��ر حي
ّ
الجميل.
الرئيس بشير
فينا» تحت صورة ّ
ال� �ط ��رف اآلخ � ��ر ال ي ��وف ��ر وق� �ت ��ًا .شعارات
التأييد للسيد حسن نصر الله تتردد على
ألسنة م�ن��اص��ري «ت�ي��ار امل �ق��اوم��ة» .هكذا
ّ
ظ��ل ال�ص��راخ سمة انتخابات «هوفالن»،
إلى أن التحم الطرفان بعضهما ببعض
من دون حصول ت�ض��ارب ،بسبب وقوف
وسطاء اإلدارة في الوسط .خرج مناصرو
ال �ق��وات وت �م��رك��زوا ف��ي م��وق��ف السيارات
ّ
للمجمع .أقفلت قوى األمن بوابة
املواجه
الجامعة بوجه الفريق اآلخر ،للعمل على
ت��أم�ين خ ��روج منتظم للطرفني ال يؤدي
إل��ى احتكاكهما مجددًا .مع م��رور الوقت
ب ��دأت األج� ��واء ت �ه��دأ ،ب�ع��دم��ا عملت قوى
األم��ن والجيش على «ت�س��ري��ب» الطالب.
ل��م ينسحب ت��وت��ر «ه��وف�ل�ان» ع�ل��ى باقي
ّ
ّ
ّ
الطبية»،
مجمع «العلوم
املجمعات .ف��ي
ي�ب��دي ال�ع��ون�ي��ون اطمئنانًا إل��ى فوزهم،
فيما ينتظر القواتيون بفارغ الصبر أن
ت�ص��ح ح�س��اب��ات�ه��م ،وي �ه��زم��وا ال�ت�ي��ار في
ق�ل�ع�ت��هّ .أم ��ا ف��ي مجمع «اآلداب والعلوم
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة» ف ��ال �ج ��و ك � ��ان ه� ��ادئ� ��ًا جدًا.
ّ
املتجول ّصباحًا أن يلحظ
عمومًا ،يمكن
ّ
ع ��دة أم ��ور س�ل�ب�ي��ة ،غ��ط��ت ع�ل��ى الجوهر
ال��دي �م��وق��راط��ي ل�لان �ت �خ��اب��ات الطالبية.
ال �ع �م��ل امل� �ي ��دان ��ي ال ي �ت��رج��م الشعارات
الكثيرة .مصلحة ال�ط�لاب واهتماماتهم
ت��أت��ي ف��ي ال��درج��ة الثانية بعد املشاريع
ّ
مجمعات
ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ل��أح� ��زاب .ف ��ي 4
ط�لاب على  268مقعدًا
ك�ب�ي��رة،
تنافس ال� ّ
لهيئات ّ
لكل منهم ّ
توجهه ،ويندر
الكليات.
أن ت��رى طالبًا اليضع ف��وق ثيابه شعارًا
برتقاليًا أو أح�م��ر .ال�ش�ع��ارات متشابهة:
التيار الوطني الحر رفع شعار «صوتنا
له قيمته ،ال يباع وال يشترى»ّ .أما شعار
ال�ق��وات فقد ك��ان مناديل وك�ن��زات حمراء
كتب على بعضها «كل شيء في الكليات
ه��و ل � ّخ��دم��ة ال� �ط�ل�اب» .ح �ت��ى املرشحون
امل�س�ت��ق�ل��ون ،ك��ان��ت ل�ه��م ش�ع��ارات�ه��م التي
ّ
تميزهم ع��ن اصطفاف سياسي ،ل��م يرق
ل �ط�ل�اب ن �ف ��روا ً م ��ن ال �ت �ج��اذب السياسي
اللبناني .فضال عن ذلك ،تعترض جميع
ال�ق��وى على ق��ان� ّ�ون االن�ت�خ��اب��ات النسبي
ّ
امل �ع ��دل ،وت ��رى أن ��ه ال ي�م�ك��ن تطبيقه في
ال�ك�ل�ي��ات ال�ص�غ�ي��رة ،إذ يمكن لثلث عدد
ال �ن��اخ �ب�ين أن ي �ن��ال ح �ص��ة ث �ل �ث��ي العدد
ذات �ه��ا .ك��ذل��ك ،ل��م تنجح ال�ش��ائ�ع��ات التي
رماها الطرفان في تبديد الضبابية التي
أحاطت بالنتائج ،والتي لم تنجل حتى
طرف
ب�ع��د إن �ه��اء ال �ف ��رز ،ح�ي��ث أع �ل��ن ك��ل
ً
انتصارهّ .أما ّالتشطيب فقد كان خجوال،
وخ �ص��وص��ًا أن� ��ه ي�ل�غ��ي ال �ص��وت بحسب
القانون النسبي ،وهو ما أثار تذمر العديد
من الطالب ممن أرادوا تكوين لوائحهم
مختلفة عن معيار
بأنفسهم تبعًا ملعايير ّ
االن �ت �م��اء ال �س �ي��اس��ي .ل �ك��ن ق� ّ�ص��ة الطالب
ال ��ذي ارت� ��دى ب��ذل��ة ع�س�ك��ري��ة إسرائيلية
ودخل بها إلى «هوفالن» سرقت األضواء.
فعند العاشرة صباحًا ،دخل الطالب إلى

لم تنجح الشائعات
التي رماها الطرفان في
تبديد الضبابية المحيطة
بالنتائج

ك�ل�ي��ة االق �ت �ص��اد .ص� � ّ�وره ط�ل�اب كثيرون
واحتفظوا ب��ال�ص��ور ،وق��ال��وا إن «اإلدارة
ّ
خلع البذلة
تدخلت وطلبت م��ن الطالب ّ
الجامعة» .لكن مصادر
والخروج من حرم ّ
اإلدارة ل�ف�ت��ت إل ��ى أن ل ��ون ال �ب��ذل��ة يشبه
اللون العسكري إلى حد بعيد ،ولو أنها
إسرائيلية ملا كان الجيش اللبناني
كانت
ً
سيسمح أص�ل�ا ل�ل�ط��ال��ب ب��ال��دخ��ول ،وأن
اإلدارة «ط�ل�ب��ت م��ن ال�ط��ال��ب خ�ل��ع البذلة
ّ
تجنبًا ألي احتكاك يمكن أن يحصل ،بعد
أن أب��دى طالب انزعاجهم من وجودها».
ض ��اف الحديث
وإل � � ��ى ق �ص ��ة ال � �ب ��ذل ��ة ،ي� � ّ
ع ��ن ال� � ّت� �ه ��دي ��دات ال� �ت ��ي ت �ل��ق��اه��ا الطالب
املستقلون من الطرفني .فمصادر القوات
اتهمت التيار الوطني الحر و«حزب الله»
ب�ت�ه��دي��د ط�ل�اب «ال �ع �ل��وم ال �ط �ب� ّ�ي��ة بأنهم
س�ي�ح��رم��ون م��ن ال �ت��دري��ب ف��ي مستشفى
ّ
يصوتوا للمعارضة».
أوت�ي��ل دي��و إذا ل��م
ّأما مصادر التيار والتعبئة التربوية فقد
ّ
أك��دت أنها تقدمت بشكوى إل��ى القضاء
ل �ت ��وض �ي ��ح م � �ص� ��در «ب � �ي� ��ان التحريض
الطائفي الذي نشر على موقع فايسبوك،
ً
ف �ض�ل�ا ع��ن االس� ��م وص� ��ور ال �ط��ال��ب الذي
ارتدى قميص البذلة اإلسرائيلية» .كذلك
أش ��ارت م �ص��ادر «ال �ت �ي��ار» إل��ى تهديدات
وت �ح��ري��ض ط��ائ �ف��ي أط �ل �ق��ه «اب� ��ن النائب
إدي أب ��ي ال �ل �م��ع ،رم ��زي ج ��و ،وال� ��ذي قال
ل�ل�ط�لاب إن ح��زب ال�ل��ه سيفتتح مسجدًا

ّ
ّ
في  4مجمعات كبيرة ،تنافس الطالب على  268مقعدًا لهيئات الكليات (مروان طحطح)

في هوفلني إذا فاز ب��إدارة األعمال» تنقل
مصادر التيار .من جانبه ،قاطع الحزب
االش� �ت ��راك ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ت �ص��وي �ت��ًا ،إذ
انتشر ك��وادره ومنعوا بعض املناصرين
من التصويت ،ويوضح مسؤول منظمة
التقدمي في الجامعات الخاصة
الشباب
ّ
باسل العود أنه «فاوضنا بعض األطراف
للدخول في االنتخابات ،لكننا رفضنا».
ف��ي ال �ن �ت��ائ��ج ،ي �ب��دو واض �ح��ًا أن الجميع
أعلنوا انتصارهم .لكن املعايير اختلفت.
ف �ف �ي �م��ا اع �ت �م��د ت �ح��ال��ف ق� ��وى املعارضة
ّ
املجمعات وعدد الكليات
السابقة على عدد
الكبيرة إضافة إلى الكليات التي حصدها
املستقلون املدعومون منه ،اعتمد تحالف
ق��وى  14آذار بقيادة ال�ق��وات على معيار
ّ
الكليات اإلجمالي ،وع��دد املندوبني.
عدد
ّ
لكن ّ
ثمة أمرين هما األوض��ح في املعادلة
االنتخابية ال�ج��دي��دةّ :
املجهود
األول ه��و
ّ
ّ
ال ��ذي ب��ذل��ه امل�ت�ن��اف�س��ون ل �ض��م املستقلني
إلى جهتهّ .أما األمر الثاني فيكمن في أن

ال �ت��وازن ،وف�ق��ًا ألرق��ام املتنافسني ،م��ا زال
موجودًاً ،وإن انتقلت كليات من ضفة إلى
ّ
يعد انتقال ّ
كلية إدارة األعمال
أخرى .مثال،
إلى ّ
حصة القوات انتكاسة واضحة للتيار
الوطني الحر وتحالف املقاومة ،لكن في
امل �ق��اب��ل ،س� ّ�ج��ل ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف انتصارًا
ف��ي اس �ت �ع��ادة ك�ل� ّ�ي�ت��ي ال�ه�ن��دس��ة واآلداب
والعلوم اإلنسانية من القوات اللبنانية.
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ّـلون رغم التحريض
نجحت القوات في إسقاط «لعنة هوفلني»
ع�ل��ى ال �ت �ي��ار ،ال ��ذي أص�ب��ح خ ��ارج هيئات
كلياتها الخمس .أما التيار وحلفاؤه فقد
حافظوا على أسبقيتهم في مجمع العلوم
ال �ط �ب �ي��ة ،واس� �ت� �ع ��ادوا زم� ��ام امل� �ب ��ادرة في
مجمع اآلداب والعلوم اإلنسانية ،إضافة
إل��ى استعادتهم كلية الهندسة .مصادر
ال �ق ��وات رأت أن امل �ش ��روع ال�س�ي��اس��ي لها
نجح «ألن كليات هوفلني هي املعيار في
ّ
فتقر بانتكاسة
مصادر التيار
ذل��ك»ّ .أم��ا
ّ
إدارة األعمال ،لكنها تؤكد «كانت بفارق
 3أصوات فقط ،بينما فوزنا في الهندسة
واآلداب كان كاسحًا .ووجهنا بتحريض
طائفي».
وف � ��ي ت �ف��اص �ي��ل ال �ن �ت ��ائ ��ج ،أع� �ل ��ن التيار
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر ف� ��ي ب� �ي ��ان ل� ��ه ف� � ��وزه في
 3م �ج �م �ع ��ات ط ��ال �ب �ي ��ة م� ��ن أص� � ��ل  4في
بيروت ،وفي  6من أصل  10كليات كبرى
ي��زي��د ع��دد ط�لاب�ه��ا ع�ل��ى  250ط��ال�ب��ًاّ .أما
امل �س �ت �ق �ل��ون ،ف �ق��د أع �ط��اه��م ب �ي��ان التيار
 5ك�ل�ي��ات .أع �ل��ن ال�ت �ي��ار ف ��وز 70 :مندوبًا
للمعارضة في الكليات العشر األولى62 ،
مندوبًا للمواالة ،و 14مندوبًا للمستقلني،
بانتظار حسم رئاسة كليتني متعادلتني
عبر ال�ق��رع��ة هما ال�ط��ب ال�ع��ام والتغذية.
والكليات التي أعلن التيار فوزه بها هي:
الهندسة ،العلوم ،الطب العام ،الصيدلة،
ّ
الكليات التي
اآلداب ،وط��ب األس�ن��انّ .أم��ا

ي �ق��ل ع� ��دد ط�ل�اب �ه��ا ع ��ن  250وف � ��از فيها
ال �ت �ي��ار ب �ح �س��ب ب �ي��ان��ه ف �ه��ي :الترجمة،
التمريض ،االتصاالت واملعلوماتية ،عالج
الحاالت الحركية ،املختبرات الطبيةّ .أما
امل�س�ت�ق�ل��ون ،ف�ق��د أع�ط��اه��م ب�ي��ان ال�ت�ي��ار 5
كليات هي :معهد اللغات املشرقية ،كلية
الالهوت ،العلوم السياسية ،كلية اإلخراج
والسينما .عدديًا ،يشير بيان التيار إلى
اآلتي :في ّ
الكليات العشر الكبرى (مجموع
 6052طالبًا) أعلن التيار فوز 70 :مندوبًا
ل�ل�م�ع��ارض��ة 62 ،م �ن��دوب��ًا ل �ل �م��واالة ،و14
م �ن��دوب��ًا ل�ل�م�س�ت�ق�ل�ين ،ب��ان �ت �ظ��ار كليتني

قصة الطالب
ّ
الذي ارتدى بذلة عسكرية
إسرائيلية ودخل بها إلى
«هوفالن» سرقت األضواء

متعادلتني بانتظار حسم رئاستهما عبر
القرعة هما الطب العام والتغذية.
ّأما مصلحة الطالب في ّ
القوات اللبنانية
فقد أعلنت في بيانها فوز القوات في 17
كلية في الجامعة اليسوعية من أصل 30
في بيروت والشمال والبقاع ،وبلغ عدد
املقاعد الفائزة  143في بيروت واملناطق.
أما تحالف  8آذار ففاز في  7كليات وحصد
 81مقعدًا ،وقد فاز املستقلون في  3كليات
حاصدين  41مقعدًا ،وتبقى  3كليات لم
تحدد هوية الرئيس فيها بسبب التعادل
ويحسم فيها املستقلون نتيجة رئيس
الهيئة في األسبوع املقبل .وفي النتائج
التفصيلية ،ف ��ازت ال �ق��وات وت�ح��ال��ف 14
آذار في كلية إدارة األع�م��ال بنتيجة 7-8
وف��ي العلوم االقتصادية  ،6-7وف��ي كلية
ال �ت��أم�ي�ن -11ص � �ف ��ر ،وف ��ي ك �ل �ي��ة الحقوق
ب�ن�ت�ي�ج��ة  6م �ق��اع��د ل � �ـ 14آذار و 3مقاعد
للمستقلني و 2لتحالف  8آذار .وفي كلية
ال�ع�ل��وم السياسية حصلت ال �ق��وات و14
آذار على  3مقاعد ،و 3مقاعد للمستقلني
و 3مقاعد لتحالف  8آذار .وب��ذل��ك تكون
ال �ق��وات ق��د ف ��ازت ف��ي  4ك�ل�ي��ات م��ن أصل
 ،5فيما يحسم املستقلون نتيجة رئيس
الهيئة في كلية العلوم السياسية.
ك��ذل��ك أع �ل �ن��ت ال� �ق ��وات ف ��وزه ��ا ف ��ي :كلية
العلوم السمعية والبصرية ،معهد األدب
األوروب � � � ��ي .وف� ��ي ك �ل �ي��ة اآلداب والعلوم
اإلن�س��ان�ي��ة ،ف��از املستقلون بنتيجة -15
صفر .وفي كلية الترجمة فاز املستقلون
ب �ـ 6م�ق��اع��د م�ق��اب��ل  4م�ق��اع��د ل�ت�ح��ال��ف 14
آذار ،فيما ل��م يحصد تحالف  8آذار أي
م�ق�ع��د ف��ي ال�ك�ل�ي��ات األرب� ��ع ال �ت��ي شهدت
انتخابات طالبية .وب��ذل��ك تكون القوات
ق��د ف ��ازت ف��ي كليتني م��ن أص��ل  4كليات
ش �ه ��دت ان �ت �خ��اب��ات م �ق��اب��ل ك �ل �ي �ت�ين فاز
فيهما املستقلون .
وفي كلية الطب 6 ،مقاعد لتحالف  14آذار
واملستقلني املدعومني منها 3 ،مستقلني،
 9لتحالف  8آذار على أن تحسم نتيجة
رئ�ي��س الهيئة األس �ب��وع امل�ق�ب��ل .ف��ي كلية
طب األسنان ،فاز تحالف  8آذار بنتيجة
 7م �ق��اع��د م �ق��اب��ل  4م �ق��اع��د ل �ل �ق��وات و2
ل �ل �م �س �ت �ق �ل�ين .وف� ��ي ك �ل �ي��ة ال �ص �ي��دل��ة فاز
ت�ح��ال��ف  8آذار بنتيجة  5-10وف��ي كلية
التغذية تعادل الفريقان بنتيجة  5-5على
أن تحسم النتيجة األسبوع املقبل .وفي
كلية العالج الفيزيائي ،فاز تحالف  8آذار
بنتيجة  2-4وف��ي كلية العلوم املخبرية
ف� ��از ت �ح��ال��ف  8آذار ب�ن�ت�ي�ج��ة  2-4وفي
مدرسة القابلة القانونية فاز تحالف 14
آذار بنتيجة -8صفر .وفي كلية املساعدات
االجتماعية ،فاز تحالف  14آذار بخمسة
م �ق��اع��د وم �ق �ع��د ل�ل�م�س�ت�ق�ل�ين .وف ��ي كلية
تقويم النطق ،فاز تحالف  14آذار بنتيجة
-6ص� �ف ��ر .وف ��ي ق �س��م امل �ع��ال �ج��ة النفسية
الحركية فاز املستقلون بـ 6مقاعد كاملة.
بدورها ،قدمت مصادر «تحالف املقاومة»
ق��راءة مغايرة ل�ق��راءة ال�ق� ّ�وات .تؤكد أنها
فازت في  3مجمعات من أصل  ،4وخسرت
ف �ق ��ط ف� ��ي م �ج �م��ع ال� �ع� �ل ��وم االجتماعية
«ه��وف�لان» .وف��ازت في  3كليات من أصل
 4في مجمع العلوم والتكنولوجيا .وفي
مجمع العلوم اإلنسانية ،يؤكد التحالف
فوزه في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
م��ع  3م �ق��اع��د ل�ل�م�س�ت�ق�ل�ين ،وف ��ي كليتني
ف ��از امل�س�ت�ق�ل��ون امل��دع��وم��ون م��ن التيار،
فيما ف ��ازت كلية مستقلة ت�م��ام��ًا ،وكلية
مستقلة مدعومة من تحالف  14آذار .في
تحالف امل�ق��اوم��ة بـ5
العلوم الطبية ،ف��از
ّ
ّ
وكليتني مستقلتني مدعومتني
ك�ل� ّ�ي��ات،
م ��ن ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر ،وت� �ع ��ادل في
كليتني ،وكلية لتحالف  14آذار .عمومًا،
تشير أرقام «تيار املقاومة» إلى فوزه مع
التيار الوطني الحر بـ 9كليات ،و 3كليات
مدعومة من املعارضة السابقة ،وّ 7
كليات
ل�ت�ح��ال��ف  14آذار ،وك�ل�ي�ت�ين مستقلتني،
وت�ع��ادل في كليتني ،و 3كليات لم تشهد
انتخابات.

تحالف األحمر يفوز بالـ «»NDU
جوا ّنا عازار
حصد تحالف ال �ق��وات اللبنانية وال�ك�ت��ائ��ب اللبنانية  35م��ن أصل
 36مقعدًا في انتخابات الهيئة الطالبية في جامعة سيدة اللويزة
( ،)NDUفيما ح��ازت الالئحة االجتماعية مقعدًا واح �دًا بالتزكية،
لكون التحالف الفائز لم يرشح أحدًا لهذا املقعد.
وك��ان شبيبة ك�م��ال جنبالط ف��ي الجامعة ق��د ق��اط�ع��وا االنتخابات
ترشيحًا وتصويتًا ،فأشار الطالب عمر أبي علي إلى أننا «أجرينا
مفاوضات مع الطرفني لكنها باءت بالفشل» ،الفتًا إلى أننا «نعمل
ّ
على التهدئة ونتمنى التوفيق للطرف الذي سيربح».
ه�ك��ذا ،ك��ان على ط�لاب جامعة س� ّ�ي��دة ال�ل��ويّ��زة ،أم��س ،االخ�ت�ي��ار بني
األح �م��ر امل ��دع ��وم م��ن م��رش�ح��ي ن ��ادي ال �ن��ق��اش ال ��ذي ي�ض��م طالب
القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ،وبني األبيض املدعوم من النادي
االجتماعي ال��ذي ي�ق��وده أن�ص��ار ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وت�ي��ار املردة
وحزب الطاشناق .وتنافس املرشحون على  36مقعدًا ّ
موزعًا على
اإلنسانيات ،العلوم الطبيعيةّ
ّ
سبع ّ
كليات هي :االقتصاد ،الهندسة،
ّ
والتطبيقية ،التمريض ،إدارة عامة ودبلوماسية والهندسة ـــــ الفنون
والتصميم.
« »Students value listأو الئحة «قيمة ال�ط�لاب» ه��و االس��م الذي
اختاره التحالف األبيض .مناصرو الالئحة ارتدوا القمصان البيضاء
ّ
ّ
البرتقالي« :أعط قيمة لصوتك،
باإلنكليزية وباللون
التي كتب عليها
أن��ت ل�س��ت رق �م��ًا ،وق��د رس�م��ت ص ��ورة ت��رم��ز ال��ى ع�لام��ة املنتجات
ّ
وعليها عالمة « .Xهدفنا أن نقول للطالب إنهم ليسوا أرقامًا وال
منتجات تشترى وتباع ،هم أشخاص لهم قيمتهم» ،يقول مسؤول
الجامعة ج��اد غ��ان��م ل �ـ«األخ �ب��ار» .ويشرح
ال�ت� ّ�ي��ار ال��وط�ن� ّ�ي ال�ح� ّ�ر ف��ي
ّ
كيف ّأن ع��ددًا م��ن ال�ط�لاب ي�ت��أث��رون ب��األم��وال الطائلة التي تصرف
ّ
على االنتخابات .غانم يصف اليوم االنتخابي بأنه «األكثر هدوءًا
في تاريخ جامعة ّ
سيدة اللويزة» ،وإن كان القانون الذي تجري وفقه
االنتخابات هو األسوأ ،برأيه« ،بني القوانني املعتمدة في الجامعات».
ّ
ّ
واملرشح عن ّ
كلية االقتصاد فريديريك
ممثل ّتيار املردة في الجامعة
ّ
السياسية
يوسف ،طالب إدارة الجامعة بالسماح بإلقاء املحاضرات
ّ
املتوقفة منذ سنة  ،2006مناشدًا طالب الالئحة املقابلة بوقف الكالم
التحريضي ّ
ّ
ضد بعض األطراف اللبنانيني.
في املقابل ،اعتمد تحالف القوات والكتائب اللون األحمر «عرفًا في
ّ
ّ
اللبناني» ،كما ّ يشرح
الطالبية ،وهو لون بارز من العلم
االنتخابات
ّ
ّ
ّ
رئيس الهيئة الطالبية السابق روي ح��داد باسم ال�ق��وات اللبنانية.
ّ
وأشار إلى ّأن حملة الالئحة هذا العام ركزت على مبدأ «الذهاب إلى
أقصى الحدود لتلبية حاجات الطالب».
ّ
الحقيقية تجري
وأش� ّ�ار كل من مناصري الطرفني إل��ى ّأن املعركة
في كليتي االقتصاد ( 11مقعدًا) والهندسة ( 9مقاعد) وهما أكبر
كليتني ف��ي الجامعة .وح��اول ال�ط��رف��ان إب��راز قدرتهما على تنفيذ
مطالب الطالب تحت سقف قانون الجامعة.
وإذ ت�ح��دث د .زي��اد ف�ه��د ،امل��دي��ر املساعد ف��ي قسم ش��ؤون الطالب
واألس�ت��اذ في جامعة سيدة اللويزة ،عن التسهيالت واملستلزمات
ّ
ّ
ديموقراطي وال
لتجري االنتخابات بهدوء ،أكد ّأن االنتخاب «تمرين
ينبغي تحميله أكثر ّ
مما يحتمل».
وجاءت النتائج على النحو اآلتي:
ـــــ كلية إدارة األع �م��ال :أن�ط��وان لهيبي ،حنا زوي��ن ،ال�ي��اس سمعان،
كارل شايب ،ماريو بو غصن ،ليبانة جعجع ،جوزيف صايغ ،تمار
غودشيان (ق��وات) وأنطوني ض��و ،م��ارك ح��وران��ي ،طوني شمعون
(كتائب).
ـــــ إنسانيات :عمر أبي نادر ،إيلي بطرس وكرم كرم (قوات) وسيريل
رعيدي (كتائب).
ـــــ ق�س��م ال�ف��ن وال�ت�ص�م�ي��م :ل��وي��س صغبيني ،ميليو غ��ان��م (قوات)
ّ
الجميل ،أشيليو أنجليني ،جورج عبد املسيح (كتائب).
وأنطونيو
ّ
ـــــ ه�ن��دس��ة :ج��ون��ي م �ف��رج،رام��ي عشقوتي ،ج��ون ع�ي��د ،روي حداد،
إيلي عاد ،مارون عبود (قوات) وسيزار مرهج ،إيلي سالمة وإيلي
شمعون (كتائب).
ـــــ التمريض :كورين الهاشم (قوات) وروي جريس (كتائب) .ـــــ العلوم
الطبيعية والتطبيقية :إيلي كرم ،جو أبي يونس ورينا حنا (قوات).
ـــــ إدارة عامة ودبلوماسية :غيدا معوض (كتائب) ،إليزابيت دورليان
(طاشناق).
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استحقاق «اليسوعية»:
حيادية اإلدارة ومخالفات الطالب
ّ
أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية االنتخابات ،أنها راقبت
انتخابات جامعة القديس يوسف في مجمعاتها األربعة في بيروت،
ّ
إضافة إلى حرم طرابلس ،زحلة ،وصيداّ ،حيث توزع أكثر من 45
مراقبًا متدربًا على قانون االنتخابات ًالطالبية الخاص بالجامعة.
ّ
وحيادية ملحوظة من
وسجلت تقارير الجمعية تعاونًا كامال
إدارة الجامعة .كذلك رصدت األداء السلبي لبعض الطالب ناخبني
ومرشحني ،فتحدثت عن حاالت ضغط على الناخبني ،إضافة إلى
دعاية انتخابية في ّمحيط مركز االقتراع ،وتوزيع مناشير انتخابية
وارتداء شعارات تمثل املرشحني واألحزاب السياسية .كذلك كان
للجمعية بعض املالحظات على التحضيرات اللوجستية الخاصة
بمراكز وأقالم االقتراع ،فلم تكن جميع املعازل تضمن سرية
االقتراع ،ولم تكن معظم املراكز واألقالم ّ
مجهزة الستقبال ذوي
اإلعاقة.
ّ
من جهة ثانية ،ذكرت الحملة املدنية لإلصالح االنتخابي ،بعد مرور
سنة كاملة على تأليف الحكومة ،بضرورة احترام ما وعدت به
الشعب اللبناني في بيانها الوزاري الذي أخذت على أساسه ثقة
مجلس النواب لجهة إقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية في مهلة
أقصاها  18شهرًا.
وجددت الحملة مطالبتها باحترام املوعد والعمل بسرعة إلنجاز
مشروع القانون .وفي السياق ،تمنت الحملة أن ال تكون الظروف
السياسية التي تمر بها البالد حجة تحول دون إقرار قانون
ّ
انتخابي جديد ضمن املهلة املحددة ،وال سيما أن الحياة السياسية
في لبنان تعاني تعاقب األزمات السياسية ،ما يعوق الجهود
اإلصالحية دائمًا.

