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الإنتخابات الطالبية يف اجلامعة الي�سوعية غدًا

مواجهة �سيا�سية تقليدية وغياب لكل ما هو اأكادميي
انتظار  ف��ي  األن��ف��اس،  اليسوعية مرحلة حبس  دخ��ل��ت اجل��ام��ع��ة 
األربعة وعشرين ساعة القادمة موعد املبارزة اجلديدة ألنتخاب الهيئة 
األقوى  الطرفني  يخوضها  والتي  اليسوعية،  اجلامعة  في  الطابية 
حتت  حلفائهما  ومعهما  اللبنانية،  وال��ق��وات  احل��ر  الوطني  التيار 
شعارات ال تغيب السياسة عنها، ومتحو من أمامها كل ما هو أكادميي، 

فتبدو األنتخابات الطابية وكأنها سياسية بامتياز.
ويبدو مجمع »هوفان« في منطقة مونو األكثر حتضيرا وحشدا 
وهو  للطاب،  وع��ددا  األكبر حجما  فهو  املتقابلة،  السياسية  للقوى 
يضم كليات حساسة مثل أدارة األعمال والعلوم األقتصادية واحلقوق 
التي تسبق يوم  ب��دأ كا الطرفني باحلملة  والعلوم السياسية، وق��د 
املواجهة، وسط حماسة أستثنائية، وكثافة في الشعارات في محاولة 
األكادميية  الشعارات  تبدو  أخر،فيما  على  سياسي  توجه  النتصار 
واألهتمام بالطاب بعيدا كل البعد عن األجواء وبرامج املرشحني، فقط 
هي السياسة مبا تتركه من شحن في نفوس الطاب هي احلاضرة 
األولى واألخيرة في أنتظار أنتخابات سترسم وكما هي العادة أنتصار 
خيار سياسي على أخ��ر أو على األق��ل تعادل في تقاسم الكعكة كما 
يحصل كل عام دراسي. وستطبق اليسوعية هذا العام نفس القانون 
األنتخابي للعام املاضي، والقائم على النسبية بدوائر صغيرة، وهو 
الوطني احل��ر بشدة، كونه يعتبر نفسه  التيار  قانون يعترض عليه 
األغلبية في اجلامعة وف��ي النسبية األقلية تقاسمه احلصة، كما أن 
القوات اللبنانية وكما يؤكد طابها ال تعتبره القانون امليثالي، كما 

أن العديد من الطاب املستقلني يؤكدون أنهم لم يستوعبوا طبيعة 
القانون بعد. وستخاض األنتخابات أيضا في كليات الهندسة والطب 
الصغيرة  الكليات  بعض  الى  أضافة  واألنسانيات  واألداب  والعلوم 
احلجم، والتي تبدو كبيرة وت��وازي في أهميتها كليات الصف األول 
في يوم أحصاء الفائزين وتعداد األطراف الكليات التي فازوا بها، األمر 

الذي يجعل أمكانية معرفة الفائز في اجلامعة ضرب من املستحيل.
وحتى األن ال ميكن معرفة عدد املرشحني في أنتظار أنتهاء مهلة 
سحب الترشيحات، ولكن من املؤكد أن املعارك ستكون قاسية في عدة 
كليات وهذا ما يؤكده طوني درويش )من القوات اللبنانية( الذي يعتبر 
أن املعركة في اليسوعية دميقراطية، وهو أستحقاق سنوي أساسي 
وهام والقوات اللبنانية تتحضر بشكل مكثف للمواجهة وهي تتوقع 
نتيجة أيجابية ومفاجئات في عدة كليات، وسيكون الوضع بالنسبة 
لنا أفضل من العام املاضي، ويقر درويش بوجود معارك صعبة في عدة 
كليات، وهذه هي طبيعة اجلامعة اليسوعية، كما أن هناك معارك في 

كليات أخرى ولكن مع أرجحية للقوات اللبنانية وحلفائها.
ويشدد درويش على أن املواجهة في اجلامعة اليسوعية، هي بني 
خطني سياسيني ونهجني متناقضني بني خط 14 أذار ال��ذي جتسده 
القوات اللبنانية وحلفائها، وخط 8 أذار الذي يقوده حزب الله ،مشيرا 
الى أن رأس احلربة عند الطرف األخر هم حزب الله والباقون ملحقون 
ب��ه. أم��ا أن��ط��وان رزق الله )م��ن التيار الوطني احل��ر( فيشير ال��ى أن 
التحضيرات للتيار الوطني احلر جيدة، وهذا العام سيكون مختلفا 

عن العام املاضي، وستكون النتيجة أفضل ولو بنسبة قليلة، وتوقع 
وجود معارك قاسية في كليات الهندسة واحلقوق والعلوم األقتصادية، 
العام  الله ان يتم أستعادة كلية األداب والتي خسرتها  وتوقع رزق 
املاضي املعارضة نتيجة سوء تنسيق وبخطأ تكتيكي، وجزم بأن أدارة 
األعمال ستكون محسومة للتيار رغم وجود معركة، وشدد على عدم 
وجود اي خوف ألن األجواء بني الطاب دميقراطية ونحن سنخوض 
املعركة رغم حتفظنا على القانون، وقال ستكون حصتنا أكبر من حصة 
اخلصوم في اليسوعية. والبارز هذا العام التدابير األمنية املشددة 
واألج���راءات التي أتخذتها أدارة اجلامعة حول كل املباني خوفا من 
حصول أي تطور أمني أو أشكال كما كان يحصل في األعوام املاضية، 
كما ه��ن��اك ت��ش��دد بالنسبة ل��وس��ائ��ل األع���ام ف��ي أع��ط��اء الترخيص، 
وستكتفي بترخيص واحد لكل محرر ومصور لوسيلة أعامية، وهناك 
ورشة عمل اداري��ة لتحضير كل مستلزمات جناح العملية األنتخابية 
في كل مراكز األقتراع. ورفض كا الطرفني الدخول بأسماء املرشحني 
اللوائح  م��ن  العديد  وأن  خصوصا  الترشيحات  أستكمال  بأنتظار 
احلزبية تضم مستقلني جرى التوافق معهم«حتت الطاولة« خصوصا 
وأن املستقلني يرجحون الكفة في كثير من األحيان.وهناك العديد من 
املرشحني املستقلني الذين يحاولون أن يكونوا«فلتة شوط »لتحقيق 
مفاجئة، وكل شيء يبدو واردا في انتظار تصاعد الدخان األبيض أو 

البرتقالي. 
حممد جابر
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القوات حتّكم  �شيطرتها على اللويزة وفروع الي�شوعية يف زحلة وال�شمال

التيار الوطني يعّو�ض خ�شارة »اإدارة الأعمال« باإنتزاع الهند�شة و10 كليات اأخرى

في  فوزها  اللبنانية  القوات  ج��ددت 
سيدة  جامعة  في  الطالبية  االنتخابات 
مقابل  م��ق��ع��دا   34 بحصدها  ال��ل��وي��زة 
احلر،فيما  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ت��ي��ار  م��ق��ع��دي��ن 
املقاعد  وامل��ع��ارض��ة  امل����واالة  تقاسمت 
حيث  اليسوعية  اجلامعة  في  الطالبية 
كلية  وانتزع  احلر  الوطني  التيار  تقدم 
القوات  م��ن��ه  ان��ت��زع��ت  فيما  ال��ه��ن��دس��ة 
اجلامعة  ف��ي  الكليات  اك��ب��ر  اللبنانية 
هي كلية ادارة االعمال وكانت النتيجة 
نهائية  غير  معلومات  وف��ق  النهائية 
12كليات للمعارضة و7 كليات للمواالت 
مندوبا   118 اي  للمستقلني  كليات  و6 
للمعارضة و95 للمواالة و45 للمستقلني 
دائرة  تتسع  املستقلون  عنوان  ،وحتت 
ان  وي��ب��دو  ذاك  او  الفريق  ل��ه��ذا  ال��ف��وز 
الي  القبان  بيضة  سيكونون  املستقلني 

استحقاق مقبل بني الطرفني.    
انطلقت  االنتخابية  العملية  وكانت 
م���ع س���اع���ات ال��ص��ب��اح  وس���ط حشود 
ال���ط���الب م���ن ال���ط���رف���ني وس����ط اج����واء 
حماسية تزايدت مع اقتراب موعد اقفال 
يذكر  اشكال  اي  يسجل  ولم  الصناديق 
»الزمالء«  الرياضية بني  الروح  وسادت 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ى املواقع  ك����ان  م���ا  ع��ك��س 

االلكترونية للطرفني .
وحتولت مداخل اجلامعة اليسوعية 
الى ثكنات عسكرية وانتشرت العناصر 
االمنية ملنع اي احتمال الشكال معني ال 
احتفل  ،حيث  النتائج  سيما مع صدور 
ك��ل ط���رف ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه  ب��ال��ف��وز دون 
الشعارات  اط���الق  منهم  اي  يهمل  ان 

االستفزازية والتحريضية. 
بيان التيار الوطني

والشؤون  الشباب  جلنة  عن  وص��در 
الطالبية في التيار الوطني احلر نتائج 
انتخابات اجلامعة اليسوعية: 6 كليات 

من اصل 10. 
كليات   10 اليسوعية تضّم  اجلامعة 
يفوق عدد طالب كل منها ال� 250 طالبًا، 
حيث كانت املعركة اإلنتخابية سياسية 

بامتياز. 
وهذه الكليات هي:

إدارة األعمال FGM )1481 طالبًا( : 
فوز قوى املواالة )السنة املاضية كانت 

للمعارضة(.
الطب العام FM )956 طالب( : فوز 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمعارضة(.
الهندسة ESIB )853 طالبًا( : : فوز 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمواالة(.
فوز   : طالبًا(   743(  FLSH اآلداب 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمواالة(.
فوز   : طالبًا(   484(  FSE اإلقتصاد 
ق���وى امل�����واالة )ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة كانت 

للمواالة(.
قوى  ف��وز   : طالبًا(   483(  FS علوم 
كانت  امل���اض���ي���ة  )ال���س���ن���ة  امل���ع���ارض���ة 

للمعارضة(
فوز   : ط��ال��ب��ًا(   435(  FP الصيدلة 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمعارضة(.
: فوز  FDSP )343 طالبًا(  احلقوق 
ق���وى امل�����واالة )ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة كانت 

للمعارضة(.

في  ف��ي  الطالبية  اإلن��ت��خ��اب��ات  أج��ري��ت 
ج��ام��ع��ة ال���وي���زة ب��ني الئ��ح��ت��ني األول���ى 
»دي��ب��ي��ك ك��ل��وب« امل��دع��وم��ة م��ن القوات 
والثانية  ال��ك��ت��ائ��ب  وح���زب  اللبنانية 
التيار  م��ن  املدعومة  كلوبًا«  »سوشيل 
مقاطعة  وفي  وحلفاؤه،  احلرو  الوطني 
التقدمي اإلشتراكي،و  مناصري احلزب 
إشكاالن  اإلن���ت���خ���اب���ات  ع��م��ل��ي��ة  خ����رق 
ال���ط���الب ع��ل��ى قلمي  م���ي���دان���ي���ان ب���ني 
وادارة  الهندسة  كليتي  ف��ي  االق��ت��راع 
الدخول  على  التزاحم  بسبب  االع��م��ال 
تضارب  تخللهما  االق��ت��راع  م��راك��ز  ال��ى 

باأليدي، وعوجلا في حينه«.
االنتخابات  أّن  معلومات  وأف����ادت 
ج����رت ب���إش���راف م��دي��ر م��ك��ت��ب شؤون 
الرجي  س��ل��ي��م  امل���دب���ر  األب  ال���ط���الب 
والدكتور زياد فهد املدير املساعد ملكتب 
شؤون الطالب يعاونهم جلنة من الطالب 
 ، االنتخابات  ملراقبة  خصيصا  عينت 
اإلدارية  الهيئة  م��ن  كبير  عمل  وف��ري��ق 
منهم  حرصًا  اجلامعة  في  واألكادميية 
بأفضل  االس��ت��ح��ق��اق  سير  ت��أم��ني  على 
حال من دون تسجيل أي إخالل بالنظام 
اجلامعي. ودارت املنافسة بني الئحتني 
كليات  ف��ي  ط��ال��ب��ي��ا  م��ق��ع��دا   33 لكسب 
س��ب��ع ح��ي��ث ان���ف���ردت ك��ل ك��ل��ي��ة بوضع 
بشؤونها  املتعلق  اخل��اص  برنامجها 

واحتياجاتها«.
بعد جولة قام بها األب الرجي صرح 
مب��ا ي��ل��ي : » ج���رت االن��ت��خ��اب��ات بروح 
الطالب  وك���ان���وا  واع���ي���ة،  دمي��ق��راط��ي��ة 
ع��ل��ى ق���در امل��س��ؤول��ي��ة واحل��ك��م��ة ورغم 
ف���إن أجواء  ك���ان ش��دي��دا  ال��ت��ن��اف��س  أن 
دمي���وق���راط���ي���ة م���رح���ة س��ي��ط��رت على 
والطالب  األساتذة  تابع  فيما  اجلامعة، 

الدروس بصورة اعتيادية.
من جهته أكد رئيس الهيئة الطالبية 
القواعد  ح�����داد«أن  روي  ال��ل��وي��زة  ف��ي 
احل��زب��ي��ة ب��ني ال��ك��ت��ائ��ب وال���ق���وات هي 
كاملة«،  الالئحة  وتلتزم  قواعد مشتركة 
مؤكدا أن »التنسيق تام في هذه املرحلة 
التيار  طالب  »ان  وكاشفا  االنتخابية.« 
ال��ى مشاكل عدة  اس��ت��دراج��ن��ا  ح��اول��وا 

صباح اليوم ولكننا تفاديناها«.
التيار  خ��ل��ي��ة  رئ��ي��س  أك���د  ب�����دوره   
ال���«أن. دي. يو«جاد  »الوطني احلر« في 
هيئة  ان��ت��خ��اب  على  االق��ب��ال  »أن  غ��امن 
كثيف  غ��ي��ر  للجامعة  ج��دي��دة  ط��الب��ي��ة 
وم���ت���واض���ع ج������ًدا«، ع���ازًي���ا ذل����ك »إلى 
ي���أس ال��ط��الب ف��ي اجل��ام��ع��ة«. ومتنى 
اللويزة  جامعة  في  امل��ردة  خلية  رئيس 
بني  التحالف  أن  »لو  فريديريك يوسف 
الوضع  حتسني  على  العمل  أج��ل  م��ن 
الطالبي وحتقيق مطالبهم، ولم ينب على 
أساس سياسي«، آمال »في التوصل الى 
التيارات  كل  بني  التفاهم  من  ادنى  حد 

السياسية في اجلامعة. 
في  ال��ط��الب  رئ��ي��س مصلحة  وه��ن��أ 
بيان  في  ريشا  باتريك  »الكتائب«  حزب 
ف��ي جامعتي سيدة  ال��ط��الب  ل��ه، جميع 
النهار  »بعد  يوسف  والقديس  اللويزة 
مثنيا  الطالبية«،  لالنتخابات  الطويل 
على »الروح الدميوقراطية الراقية التي 
تخللته رغم بعض االشكاالت الصغيرة 
ال��ت��ي وق���ع���ت«.  وت��وج��ه ال���ى الطالب 
»السعي  اي���اه���م  م��ن��اش��دا  امل��س��ي��ح��ي��ني 
الشمل  ول��م  وال��وح��دة  الصفوف  ل��رص 
واالبتعاد عن التجاذبات التي ال تصب 
وال  عموما  اللبنانيني  مصلحة  ف��ي  ال 

املسيحيني خصوصا«. 

 321(  IGE احمل��اس��ب��ة  معلوماتية 
)السنة  امل�����واالة  ق���وى  ف���وز   : ط��ال��ب��ًا( 

املاضية كانت للمستقلني(.
طالبًا(:   253(  FMD األس��ن��ان  طب 
ف��وز ق��وى امل��ع��ارض��ة )ال��س��ن��ة املاضية 

كانت للمعارضة(
وب���ه���ذا ت��ك��ون امل��ع��ارض��ة ق���د فازت 
العشرة  ال��ك��ل��ي��ات  م���ن  ك��ل��ي��ات  ب��س��ت��ة 
مقابل  طالب(    6052 )مجموع  الكبرى 
واحدة  وكلية  ل��ل��م��واالة  كليات  أرب��ع��ة 
مندوبًا   70 ي���ع���ادل  م���ا  ل��ل��م��س��ت��ق��ل��ني، 
و14  للمواالة  مندوبًا   62 للمعارضة، 

مندوبًا للمستقلني.
يقل  التي  الكليات  يخّص  فيما  أّم��ا 
قد  والتي  طالبًا   250 عن  طالبها  ع��دد 
تصل حلّد ال�38 طالبًا، فجاءت نتائجها 

على الشكل التالي:
الترجمة ETIB : فوز قوى املعارضة 

)السنة املاضية كانت للمواالة(.
فوز   : طالبًا(   136(  FSI التمريض 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمعارضة(.
فوز   :IESAV والسينما  اإلخ���راج 

املستقلني.
فوز   :  IPHY ال��ف��ي��زي��ائ��ي  ال��ع��الج 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمعارضة(.
حُتسم  ت��ع��ادل   :  LDINU التغذية 

بسحب القرعة.
املواالة  ق��وى  ف��وز   :ISSA ال��ت��أم��ني 

)السنة املاضية كانت للمواالة(.
فوز   INCI االتصاالت واملعلوماتية 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمعارضة(.
ع�����������الج احل�����������������االت احل�����رك�����ي�����ة 
Psychomotricite فوز قوى املعارضة 

)السنة املاضية كانت للمعارضة(.
املستقلني  ف��وز   ISP سياسية  علوم 

)السنة املاضية كانت للمستقلني(.

عالج النطق ISO: فوز قوى املواالة 
)السنة املاضية كانت للمعارضة(.

فوز   ETLAM الطبية  املختبرات 
كانت  املاضية  )السنة  املعارضة  ق��وى 

للمواالة(.
فوز   :ILO املشرقية  اللغات  معهد 

املستقلني.
فوز   : ط��ال��ب��ًا(   40(  FSR ال��اله��وت 

للمستقلني.
التوليد ESF )38 طالبًا( : فوز قوى 

املواالة.
وب���ه���ذا ت��ك��ون امل��ع��ارض��ة ق���د فازت 
عشر  األربعة  الكليات  من  كليات  بستة 
للمواالة  كليات  ثالثة  مقابل  الصغرى 

وخمسة كليات للمستقلني.
ويكون املعارضة قد حصدت بعد فرز 
الكليات على  مجمل األص��وات في كافة 
118 مقعدًا مقابل 95 ملجموع قوى فريق 

املواالة و45 مقعدًا للمستقلني. 
وفي احملصلة النهائية لعدد الكليات 
ت��ك��ون امل��ع��ارض��ة ق��د ف���ازت ب����12 كلية 
 5 ب���  واملستقلني  كليات  ب���6  وامل����واالة 
لتعادل  عالقتني  كليتني  وتبقى  كليات. 
األص������وات حُت��س��م رئ��اس��ت��ه��ا بسحب 

القرعة.
القوات اللبنانية

واعلن موقع القوات اللبنانية الفوز 
 14 وق���وى  اللبنانية  ل��ل��ق��وات  ال��ك��اس��ح 
هي  والتي  األعمال  إدارة  كلية  في  آذار 
اليسوعية  اجلامعة  ف��ي  الكليات  أكبر 
وعدد طالبها يشكل نصف عدد الكليات 
الله  ح��زب  يشكل  ك��ان  حيث  مجتمعة 

الثقل األكبر فيها.
اللبنانية وقوى  للقوات   فوز كاسح 
اليسوعية  اجلامعة  كليات  في  آذار   14
تام  بشكل  ك��ل��ي��ات   4(  Huvelin ف��ي 
وهي: إدارة األعمال، احلقوق، اإلقتصاد 
وهي  اخلامسة  الكلية  أم��ا  وال��ت��أم��ني(، 
ثالثة  فاز  السياسية حيث  العلوم  كلية 

مرشحني  وث���الث���ة  ل��ل��ق��وات  م��رش��ح��ني 
فاألرجحية  مستقلني،  وثالثة  للعونيني 
مدعوم  مستقل  لصالح  الكلية  لرئاسة 

من القوات.
في  آذار  و14  ل��ل��ق��وات  ك��اس��ح  ف���وز 

كليات اجلامعة اليسوعية في البقاع.
فوز القوات و14 آذار في انتخابات 

اجلامعة اليسوعية في الشمال.
االنتخابات  ف����ان  زح���ل���ة  ف���ي  ام����ا 
الزراعية  الهندسة  كلية  ف��ي  الطالبية 
ف��ي اجل��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة، ال��ت��ي جرت 
امس في مقر الكلية في تعنايل - قضاء 
زح��ل��ة اس��ف��رت ع��ن ف���وز ق���وى 14 اذار 
لطالب  واح��د  ومقعد  مقاعد   9 بنتيجة 
السنوات  على  موزعني  املعارضة  قوى 

اخلمس في الكلية: 
وق���د ج����اءت ال��ن��ت��ي��ج��ة ع��ل��ى الشكل 

االتي: 
- سنة اول��ى - زراع��ة : ميشال علم 

وميراي الصياح )القوات اللبنانية( 
- سنة ثانية : بوال سكاف )القوات( 
سنة   - املستقبل(  )تيار  حجيري  شذى 
)القوات( جوزف  : سيبيل حولي  ثالثة 
اذار(   14 م��ع  متحالف  )مستقل  عبدو 
)القوات(  الزغبي  ندمي   : رابعة  سنة   -
 - الشعبية  )الكتلة  ق��رع��ون��ي  اي��زاب��ي��ل 
: جورج  خ��ام��س��ة  س��ن��ة   - م��ع��ارض��ة( 
عبدامي )القوات( نور سمعون )مستقلة 

متحالفة مع 14 اذار( 
جاءت  االع���م���ال،  إدارة  ك��ل��ي��ة  وف���ي 

النتائج كاآلتي: 
- س��ن��ة أول����ى: ش��رب��ل وه��ب��ة ونادر 

مقدسي )القوات(. 
ونادين  صالح  ايلي  ثانية:  سنة   -

عبد الباقي )القوات( 
- سنة ثالثة: ايدي جبران ورشا أبو 

شلهوب )القوات( فازا بالتزكية
اللويزة 

محتدمة  تنافسية  أج����واء  ووس���ط 

حتّد بروح رياضية فرحة االنتصار
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