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انتخابات «اليسوعية»« :كسر عظم» في إدارة األعمال
الطالبية في جامعة القديس يوسف،
تنطلق االنتخابات
ً
الخميس املقبل ،محاطة بأجواء «حامية» كالعادة .وفي ظل
«مقاطعة» اشتراكية ،يتهم الطالب القواتيون العونيني
بالـ«االعتماد على حزب الله» ،بينما يؤكد هؤالء أن التحالف
بني التيار والحزب «سيكتسح ّ
كليات الجامعة»

حزب الله القوي في إدارة األعمال يخوض معركتها منفردًا (أرشيف ــ مروان طحطح)

أحمد محسن
ي � �ج� ��زم م� � �س � ��ؤول دائ� � � � ��رة «ال� �ج ��ام� �ع ��ات
ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة» ف��ي ال �ق��وات اللبنانية،
ن��دي��م ي ��زب ��ك ،ب��أن��ه ال ع�ل�اق��ة ل�ل�ق��وات�ي�ين
ب��اإلش�ك��ال األخ �ي��ر ،الجمعة ال�ف��ائ��ت ،في
ح� ��رم ال �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة ف ��ي م��ون��و.
ل ��م ي �ك��ن اإلش � �ك� ��ال «خ� �ط� �ي� �رًا» وان �ق �ض��ى
األم ��ر ب�ت�لاس��ن ه�ن��ا ،وت��داف��ع ه �ن��اك ،بني
ال �ط�ل�اب .امل�ش�ه��د روت�ي�ن��ي ل�ب�ن��ان�ي��ًا .ب��ات
ط�ب�ي�ع�ي��ًا أن ت �ص��دح ص �ي �ح��ات ال �ط�لاب
ب�ش�ع��ارات «ال�ل��ه ،ق ��وات» ،أو «ال�ل��ه ،نصر
ال �ل��ه» ق ��رب ص �ف��وف �ه��م .وي �ص �ب��ح ت�ص��ور
«س��وء التفاهم» أس�ه��ل ،إذ يحدث أثناء
االح � �ت � �ف� ��االت ال � �ت� ��ي ت �ق �ي �م �ه��ا األح � � ��زاب
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ،ت �ح �ض �ي �رًا ل�لان �ت �خ��اب��ات
الطالبية ،الخميس املقبل.
ي ��ؤك ��د ي ��زب ��ك أن ال �ق ��وات� �ي�ي�ن اع �ت��رض��وا
على «ب��اف�لات  8آذار» .و«ال�ب��اف�لات» هي
م �ق� ّ�وي��ات ال �ص��وت .يتهم «اإلخ� ��وة ف��ي 8
آذار» ب��إدخ��ال �ه��ا إل ��ى ال �ج��ام �ع��ة .وت��ال�ي��ًا
«الخالف بني العونيني والجامعة» ،لكن
ً
قصة العونيني مختلفة قليال ،إذ يؤكد
مصدر في الهيئة الطالبية ،أن «القواتيني
أعاقوا دخول هشام حداد مقدم برنامج
ل � ��ول» .وال �ل�اف� ��ت ،أن ق �ص��ة ط �ل�اب ح��زب
الله ،مختلفة ...كثيرًا! لم يسمع مسؤول
الحزب ،في كلية إدارة األعمال بالجامعة،
حسني الحاج بـ«خبرية البافالت» .األمر
ك�ل��ه «ش � ّ�د ح �ب��ال» .ه ��ذه ال�ل�ع�ب��ة يقيمها
ط �ل��اب ال � �ق� ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ف ��ي س �ي��اق
«ح�م�ل�ت�ه��م االن �ت �خ��اب �ي��ة» .وف� � ��ازوا فيها
على ال�ط�لاب اآلخ��ري��ن ،مبدئيًا .مبدئيًا،
ألن ال � �ح� ��اج ي � �ق ��ول م � �م� ��ازح� ��ًا« :رب � �ح ��وا
ب��ال��زع �ب��رة» .رب �ط��وا ال�ح�ب��ل ل��ذل��ك ف ��ازوا.
وحصل التدافع بعدها ،وظن الجميع أن
الحشد املتأهب الستقبال م�ق��دم «ل��ول»
هو «حشد ملشكل».

انتهى «شد الحبال» .بدأ العمل الجدي.
ال � �ت � �ي ��ار ال ��وط � �ن ��ي ال � �ح� ��ر «واث � � � ��ق ب �ف��وز
واضح» في جميع الكليات ،ما عدا كلية
ال�ت��أم�ين ،حيث ه�ن��اك «ب�ع��ض امل�ش��اك��ل».
ال �ح �ل �ف��اء ت �ق �ل �ي��دي��ون .ال م �س �ت �ق �ل�ين ف��ي
ه ��ذا ال�ف��ري��ق و«ال �ف��ري��ق اآلخ ��ر ه��و ال��ذي
ي�س�ت�ث�م��ر امل �س �ت �ق �ل�ين» .م��رش �ح��و ال�ت�ي��ار
ال�ع��ون��ي وح��زب ال�ل��ه ،ه��م امل�ن��دوب��ون في
ال �ج��ام �ع��ة و«ال �ج �م �ي��ع ي �ع��رف �ه��م» .وع��ن
«ال�ث�ق��ل الشيعي» ف��ي اليسوعية ،يجزم
العونيون بأن مناصري «تيار املستقبل»
املتحالفني مع القوات ،ال يقلون كثيرًا في
العدد عن «تحالف املقاومة».

الفارق بين حزب اهلل
والمستقبل  600صوت
(القوات)

وع �ل��ى ال�ن�ق�ي��ض م��ن ال �ع��ون �ي�ين ،ت��ؤك��د
م�ص��ادر ال �ق��وات أن ف��ارق األص ��وات بني
ح� ��زب ال �ل��ه وت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،ه ��و 600
ص � ��وت ،ت �ص��ب ج�م�ي�ع�ه��ا ف ��ي م�ص�ل�ح��ة
ال� � �ح � ��زب «امل � �ن � �ظ ��م ت �ن �ظ �ي �م��ًا م � �م � �ت ��ازًا».
وتاليًا ،ف��ي رأي��ه ،ف��ي الحديث ع��ن «غير
امل �س �ي �ح �ي�ين» ف ��ي «ال �ي �س��وع �ي��ة» ،رب �م��ا
«ال ت �ج��وز امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن ح�ل�ي��ف ال�ت�ي��ار
وحليف ال�ق��وات» .رغ��م ذل��ك ،يبدو يزبك
واث �ق��ًا ب �ـ«اس �ت �ع��ادة ال�ه�ن��دس��ة وال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى إدارة األع �م��ال» .الكليتان تمثالن

عمليًا ،أهم كليتني ،وخصوصًا في ظل
ح �ض��ور ال �ح��زب وال �ح��رك��ة ال�ك�ث�ي��ف في
إدارة األع �م��ال ،أخ �ي �رًا ،مقابل «س�ط��وة»
قواتية على «ق��وى  14آذار» الذائبة في
وع ��اء ال �ح��زب األق � ��وى ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ي��زب��ك
مقتنع بأن «اإلخوة في  8آذار يعتمدون
بصورة رئيسية على حزب الله».
«قرر وضع ّ
حزب الله ّ
حد لهذا االلتباس
ه � ��ذا ال� � �ع � ��ام» .م �ت �ح��ال��ف م� ��ع «ال� �ت� �ي ��ار»
ف��ي «ال �س ��راء وال� �ض ��راء» ،ل�ك��ن ف��ي إدارة
�اغ،
األع �م��ال ،ح�ي��ث ال �ص��وت الشيعي ط� ٍ
«ن�ح��ن ف��ي الئ�ح��ة وه��م ف��ي الئ �ح��ة» ،كما
يؤكد الحاج .لذلك ،يتوقع الحاج «فرزًا
حقيقيًا يدحض مزاعم الفريق اآلخر».
ورغم دعم الحزب «الالمتناهي» للتيار،
ف� ��إن «أم امل � �ع� ��ارك» ف ��ي إدارة األع� �م ��ال،
س �ت �ك ��ون «ك� �س ��ر ع� �ظ ��م» ع �ل ��ى ال �ص ��وت
امل �س �ي �ح��ي ،ب�ي�ن ال �ت �ي��ار وال� �ق ��وات «راس
ب � ��راس» .وال ي �ف��وت م �ن��دوب ال �ح��زب أن
يشير إل��ى أن��ه «ال ذن��ب للحزب إذا كان
ح�ض��وره كثيفًا ف��ي الجامعة ،ط��امل��ا أنه
م �ل �ت��زم ب�ق��وان�ي�ن�ه��ا وي �ح �ت��رم إدارت� �ه ��ا».
وعلى عكس الحزب ،فإن مسؤول القوات،
ي��زب��ك ،ال يجد ح��رج��ًا ف��ي االع �ت��راف بأن
«ال �ق��وات متحالفة م��ع املستقلني» ،كما
حصل في كلية العلوم السياسية ،ألنهم
«مع  14آذار».
بقي الصوت االشتراكي .طالب يؤكدون
أن ال �ن ��ائ ��ب أك � ��رم ش �ه �ي��ب ،ل ��م ي�س�ت�ط��ع
إج��اب��ة ط�لاب اليسوعية ع��ن «رأي وليد
ب ��ك» .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ي��ؤك��د م�س��ؤول
الجامعات الخاصة ،في منظمة الشباب
التقدمي ،باسل العود ،أن «قرار املقاطعة
ن �ه ��ائ ��ي»« .ال �ت �ق��دم �ي��ون» ي �ب �ح �ث��ون عن
انتخابات «غير شكلية» ،كما أنهم في
ال �س �ي��اس��ة ،ك �ش �ب��اب« ،م �ن �س �ج �م��ون م��ع
خ�ط��اب رئ�ي��س ال �ح��زب» ،أي إن�ه��م «على
مسافة واحدة من الجميع».
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على الغالف
برتقالية:
ة»
«اليسوعي
ّ
ّ

سقوط معقل
آخر للقوات
انتهت انتخابات جامعة القديس يوسف ،أمس ،بنتيجة لم يتوقعها
كثيرون .هكذا ،لم تعكس النتائج طبيعة املعركة «الحامية» ،إذ فاز
التيار بدعم واضح من حليفه األقوى ،حزب الله ،بكبرى ّ
الكليات ،وأهمها،
إدارة األعمال .هناك في مبنى هوفالن بالحي البيروتي القديم ،وضعت
املعارك الجديدة أوزارها ،وحزب الله صار قطبًا في «اليسوعية»
أحمد محسن

عونية
كلية ّ
ّ 14

ترشح ع��ن مقعد رئ��اس��ة الهيئة الطالبية ،ف��ي ّ
كلية إدارة األع�م��ال ،الطالب
ّ
ال�ع��ون��ي ف��وزي نحلة ،وق��د ب��دا «م�ش�ه��ورًا» ب�ين زم�لائ��ه ،إذ م��ث��ل ف��ي إع�لان
ت�ل�ف��زي��ون��ي م �ع ��روف .ورف ��ع ن�ح�ل��ة ع�ل��ى األك� �ت ��اف ،ف��ي م�ش�ه��د م�ج�ت� ّ�ر من
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ال �ع��ادي��ة ،ك�م��ا ع�م��ت االح �ت �ف��االت ف��ي امل�ن�ص��وري��ة ،في
مجمع العلوم والتكنولوجيا ،إثر احتفاالت أقامها طالب التيار الوطني الحر
ً
وح��زب الله احتفاال بفوزهم ،قبل أن يلتحقوا بزمالئهم في موكب توجه
إل��ى منزل النائب ميشال ع��ون في الرابية .وفيما ن� ّ�وه تميم أب��و ك� ّ�روم ،من
ّ
اللبنانية من أجل ديموقراطية االنتخابات بسير العملية االنتخابية
الجمعية
في جامعة القديس يوسف ،مثنيًا «على خطوات اإلدارة وتجربة التصويت
اإللكتروني» ،تضاربت النتائج املعلنة بني التيار الوطني الحر وحلفائه من
ّ
اللبنانية وحلفائها من جهة أخرى .فرغم التوافق على فوز
جهة ،والقوات
التيار ًفي كليات كبرى ،كإدارة األعمال في مونو ،والهندسة في املنصورية،
ّ
اإلنسانية والطب في طريق الشام ،فإن
إضافة إلى كليتي اآلداب والعلوم
مسؤول التيار في الجامعات الخاصة ،جان جاك مانانيان ،أكد فوز حزبه
بـ ّ 14
كلية وخسارة  4وحصول التعادل في  2وفوز املستقلني بـ  ،7أكدت
ّ
م �ص��ادر ال �ق��وات ف��وز ق��وى  14آذار ب �ـ  8ك �ل��ي��ات ،م�ق��اب��ل  14لخصومها،
وحصول التعادل في ّ
البقية.

ق �ب��ل ص � ��دور ال �ن �ت��ائ��ج ب �خ �م��س دق��ائ��ق
ف� �ق ��ط ،ك ��ان ��ت امل �ع �ن ��وي ��ات م��رت �ف �ع��ة ف��ي
ّ
اللبنانية .اهتز مجمع
معسكر القوات
ه��وف�لان ال�ج��ام�ع��ي .ص��رخ��ات «أوف�ل�ان
ق � ��وات ،ق� ��وات أوف� �ل��ان» ب ��دت أق� ��وى من
امل� �ع� �ت ��اد .ل �ه��ذا امل �ج �م��ع رم ��زي ��ة خ��اص��ة
ع �ن��د ال �ق��وات �ي�ي�ن .م��رك��زه ف��ي األش��رف �ي��ة
وف �ي��ه ص � ��ورة ق��دي �م��ة مل��ؤس��س ال �ح��زب
الجميل .وعمليًاّ ،
ّ
تعد كلية إدارة
بشير
ّ
األعمال فيه أكبر كليات الجامعة على
اإلطالق عدديًا .هنا ،في إدارة األعمال،
املعركة الحقيقية بني التيار وال�ق��وات.
معركة رمزية ،و«عاملنخار» .ولسنوات
ط ��وي� �ل ��ة ،ح ��اف� �ظ ��ت ال � �ق � ��وات ع� �ل ��ى ه ��ذه
ال �ك �ل� ّ�ي��ة .ت��وق �ع��وا أن ي�س�ت�م��ر األم ��ر ه��ذا
ال�ع��ام .وه�ن��اك ،تجمع مناصرو الحزب
األق� � ��وى ،ع �ل��ى ص �ع �ي��د  14آذار ،ل�ج�ه��ة
املدخل القريب من ّ
كلية الحقوق .تنظيم
الفت ،تخرقه بعض املشاهد العاطفية،
إذ ك��ان��ت ط��ال�ب��ات يتبادلن ال��دع��اء« :يا
عدرا» ،بينما راح طالب آخرون ،ضخام
ال �ب �ن �ي��ة ،ي �ص ��رخ ��ون ه �س �ت �ي��ري��ًا« :ال �ل��ه
حريري طريق الجديدة» .تيار املستقبل

ّ
ّ
العونيني (مروان بوحيدر)
بدا دور حزب الله وحركة أمل واضحًا في ترجيح كفة

أكد مسؤول
التيار في الجامعات
الخاصة فوز حزبه بـ 14
كلية وخسارة  4وحصول
ّ
التعادل في 2

موجود في الجامعة أيضًا ،لكنه «أقل
ت�ن�ظ�ي�م��ًا م ��ن اآلخ� ��ري� ��ن» .وع �ل��ى س�ي��رة
ال �ت �ن �ظ �ي��م ،ت ��ول ��ى م �س ��ؤول ��و األح � � ��زاب،
جميعًا ،إغ�لاق «املربعات األمنية» بني
ال� �ط�ل�اب ،ت�ج�ن�ب��ًا ل �ح �ص��ول اح �ت �ك��اك��ات
ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��م .ف ��ي ال �س��اب �ع��ة م� �س � ً
�اء،
ص��درت نتائج السنة األول��ى ف��ي إدارة
األعمال 3 .ــ صفر ملصلحة القوات .ومن
ّ
ج��دي��دُ ،ج ��ن ج �ن��ون ال �ق��وات �ي�ين .ب�ع��ده��ا
بخمس دقائق ،انتهى كل شيء .انقلبت
ال �ص��ورة .ح�س��م ال�ع��ون�ي��ون وح��زب الله
السنوات األخرى .حاول مسؤول حزبي
أن ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى رب��اط��ة ج��أش��ه ،فصاح
غاضبًا بالطالب الباكني« :مهما صار،
ه��وف�ل�ان إل �ن ��ا» .ث��م غ ��ادر ال�ج�م�ي��ع كما
ك ��ان م�ت�ف�ق��ًا .أي أن ي �غ��ادر ال �خ��اس��رون.
ان �س �ح �ب��ت ال� �ق ��وات م ��ن ال �ي �س��وع �ي��ة ب�لا
ض � ��وض � ��اء .ورغ � � ��م أن � �ه� ��ا ت� �ع ��ادل ��ت م��ع
خ �ص �م �ه��ا ف ��ي ك �ل� ّ�ي��ة ال� �ح� �ق ��وق ،وف� ��ازت
ف��ي ك �ل� ّ�ي��ة ال �ت��أم�ين ال �ص �غ �ي��رة ،وذه �ب��ت
ّ
السياسية إلى املستقلني ،فإنها
العلوم
ّ
خسرت «معركة ه��وف�لان» .الكلية التي
ت �م �ث��ل «ال �ث �ق��ل» ال� �ع ��ددي ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
ذه�ب��ت إل��ى ال�ع��ون�ي�ين ،واألم � ّ�ر م��ن ذل��ك،
وف ��ق ق��وات �ي�ين ،أن «ح ��زب ال �ل��ه ف ��از في
اليسوعية» .وهكذا ،سقط معقل القوات
الطالبي.

األقوى في «هوفالن»
ف��ي ال �ض �ف��ة األخ � ��رى ،وع �ل��ى م �ق��رب��ة من
ص� ��ورة ال �ج �م� ّ�ي��ل أي �ض ��ًا ،ح �ي��ث يتجمع
ال �ب��رت �ق��ال �ي��ون م ��ع ح � ��زب ال� �ل ��ه وح��رك��ة
أم��ل ،دوى انفجار في السابعة وخمس
دق��ائ��قُ .ح�س�م��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة .ف ��از تحالف
«ال �ت �ف��اه��م» ب � ��إدارة األع� �م ��ال ب�ن�ت�ي�ج��ة 8
ـ �ـ  ،7ب �ف ��ارق ب�ض�ع��ة أص� � ��وات .امل �ف��اج��أة،
أن ال �ع��ون �ي�ين ك��ان��وا «م �ت �ش��ائ �م�ين» إل��ى
ح � � ٍ�د ب �ع �ي��د ،ف �ق��د س � ��رت ب �ل �ب �ل��ة ن�ت�ي�ج��ة
شائعة مفادها أن اإلدارة أل�غ��ت صوتًا
«ع��ون �ي��ًا» ف��ي امل��اس �ت��ر  .1ص� � ٌ
�وت واح��د
أح ��دث أزم� ��ة .وف ��ي ق� ��راءة أول ��ى لنتائج
االن �ت �خ��اب��ات ف��ي ك �ب��رى ال �ك �ل� ّ�ي��ات ،يبدو
دور حزب الله وحركة أمل واضحًا ،في
ترجيح «النصر» العوني 600 .طالب من
«ت�ح��ال��ف امل�ق��اوم��ة» ص� ّ�ب��وا ف��ي مصلحة
التحالف ،بينما تظهر األرقام أن «البلوك
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البرتقالي» يقدر بنصف هذا الرقم ،إذا
قيس وح��ده ،على نقيض املعطيات في
الفريق اآلخر .وباألرقام أيضًا %70 ،من
أص ��وات ال �ط�لاب املسيحيني ف��ي السنة
األول � ��ى ذه �ب��ت إل ��ى ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة،
ودع �م �ه ��م ط�ل��اب «امل �س �ت �ق �ب��ل» ال � ��ذي ال
ُت َ
قارن قوته بقوة «املقاومني» .ذلك رغم
أن ال �ق��وات �ي�ي�ن ب ��ذل ��وا م �ج �ه��ودًا خ��ارق��ًا
لـ«تعريف املستقلني على القوات».
منذ الصباح الباكر ،نشطت «املاكينة»
القواتية على بوابة الجامعة ،الستمالة
«امل� �ح ��اي ��دي ��ن» ،ل �ك��ن ه � ��ؤالء امل �ح��اي��دي��ن
ه��م م��وض��ع «ال�ت�ب��اس» دائ��م ف��ي جامعة
ال �ق��دي��س ي ��وس ��ف .وف ��ي امل �ح �ص �ل��ة ،ف��از
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر ب �ك �ل �ي��ات ك �ب��رى
أخرى ،من دون االعتماد على األصوات
امل�س�ت�ق�ل��ة ن�ه��ائ�ي��ًا ،وال ع�ل��ى ح�ل�ف��ائ��ه إال
ً
قليال .حافظ التيار على ّ
كلية الهندسة
في املنصورية ،وطب األسنان والصيدلة
ف��ي املجمع الطبي ،مستردًا كلية الطب
هناك ،ومضيفًا إلى الحصيلة النهائية
كلية أخ��رى ذات ثقل ،هي كلية العلوم،
ومستمرًا في السيطرة على أكبر ّ
كليات
ّ
اإلنسانية ،اآلداب.
العلوم

التضارب الصباحي
وف � ��ي ق� � � ��راءة أول� � � ��ى ،ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ل� ��م ت�ك��ن
م�ت��وق�ع��ة م��ن ال�ف��ري�ق�ين ال�ل��ذي��ن ك��ان��ا في
ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ،واث �ق�ي�ن م��ن «ف ��وز ب�ف��ارق
ب �س �ي��ط» ،ف��ي م�ع�ظ��م ال �ك �ل� ّ�ي��ات ال�ك�ب�ي��رة.
وعمليًا ،بدأ «جو» االنتخابات الحقيقي
ف ��ي ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ًا ،ف ��ي «ال �ط �ب� ّ�ي��ة».
ت� ��داف� ��ع ط ��ال� �ب ��ان ق � ��رب ت �م �ث��ال امل �س �ي��ح.
ّ
والتم الشمل .عشرة من هنا وعشرة من
هناك .ص��اروا مئة خ�لال دقيقتني .وفي
ُ
ال�ل�ح�ظ��ات «ال�ح��ام�ي��ة» ال�ت��ي ت�ت�ل��ى فيها
الشتائم ،وي�ص��دح الوعيد ف��ي األرج��اء،
ي �ص �ب��ح إح� �ص ��اء ع� ��دد امل �ت �ق��ات �ل�ين أم� �رًا
ً
مستحيال .استمر «املشكل» الصباحي
رب ��ع س��اع��ة ت�ق��ري�ب��ًا .وب �ع��ده��ا ،ان�ص��رف
ال� �ج� �م� �ي ��ع إل� � ��ى «إح� � �ص � ��اء األص � � � � ��وات».
ُحسمت كلية التأمني للقوات اللبنانية،
وف ��از ب��رئ��اس��ة امل�ج�ل��س ال�ط��ال�ب��ي فيها،
رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال �ق ��وات ج�ي�ل�ب�ي��ر األش �ق��ر.
العونيون يتحفظون منذ سنوات على
«أداء اإلدارة ف��ي ه ��ذه ال �ك �ل� ّ�ي��ة» .لديهم
اع �ت��راض��ات ع�ل��ى «س �ي��ر األم� ��ور ف�ي�ه��ا».
ّ
السياسية ،ف��از املستقلون.
ف��ي ال�ع�ل��وم
وف� ��ي ال� �ح� �ق ��وق ،ش �ك��ا األش� �ق ��ر ص�ب��اح��ًا
«م��ن املستقلني» .برأيه« ،يسحب هؤالء
األصوات من القوات» .كان ذلك قبل إعالن
نتيجة «التعادل» .كيف يحدث ذلك وهم
مستقلون؟ برأي األشقر «هم مستقلون
ب ��س ق � � ��وات» .ومل � ��اذا ال ي �ت��رش �ح��ون في
ل��وائ��ح ال �ق��وات إذًا؟ يجد األش�ق��ر جوابًا
هنا أيضًا« :هم ق��وات ،لكنهم ال يحبون
ال� �س� �ي ��اس ��ة» .وف� �ق ��ًا مل �ع �ط �ي��ات األش� �ق ��ر،
املستقلون هم ق��وات ،لكنهم مستقلون.
وهي معادلة تبقى غير مفهومة ،تصب
في النهاية في مصلحة التيار الوطني
ال �ح��ر ف��ي ت�ل��ك ال �ك �ل� ّ�ي��ة ،أو ف��ي مصلحة
«امل �س �ت �ق �ل��ون» أن �ف �س �ه��م .ال �ع��ون �ي��ون ال
يعترفون عمومًا بوجود ه��ؤالء ،وبرأي
طالب منهم« :املستقل هو منزل فارغ لم
يستأجره أح��د بعد» .ينسف بمعادلته
غير املفهومة أيضًا ،أي هامش طالبي،
خ � ��ارج االص� �ط� �ف ��اف ال �س �ي��اس��ي ال� �ع ��ام.
ت�ق��اط�ع��ه ص��دي�ق�ت��ه ،امل��وال �ي��ة ل �ـ  14آذار .
يتبادالن االتهامات بحصول التهديدات
على مناصري كل ط��رف .ثم يضحكان،
ويعانقها.

ّ
ّ
برتقالية أيضًا
«الطبية»

ّ
ّ
والتمريضية،
الطبية
في مجمع العلوم
لم تتسم االنتخابات بحدة «ه��وف�لان».
ك ��ان ��ت ت �ش �ب��ه ال� �ط� �ق ��س :ب � � ��اردة ت �م��ام��ًا.
القمصان العونية املوحدة أقل تأثيرًا من
الناحية البصرية ه��ذه امل��رة ،فالكحلي
ال��داك��ن أق��ل مل�ع��ان��ًا م��ن ال�ب��رت�ق��ال��ي ،على
ع �ك ��س ال � �ل� ��ون األب � �ي� ��ض ال � �ن ��اف ��ر ،ال� ��ذي
اخ �ت��اره ط�لاب  14آذار .و ًع�م��وم��ًا ،طالب
ً
ال�ط��ب ،ع ��ادة ،أق��ل ح�م��اس��ة لالنتخابات
م ��ن ال� �ط�ل�اب اآلخ� ��ري� ��ن .ط �ب �ع��ًا ال يعني
ذل ��ك أن �ه��م غ �ي��ر م �ت��ورط�ين ف�ي�ه��ا «ح�ت��ى

ال �ع �ظ��م» .ف�ه�ن��ا ،ف��ي «ال �ط �ب� ّ�ي��ة» الجميع
يعرف التركيبة ،ويفهم جيدًا «مناطق
ال� �ن� �ف ��وذ» .ورغ � ��م ك ��ل ش � ��يء ،ال� �ط�ل�اب ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
غ �ي��ر امل �س� ّ�ي �س�ين ع �م��وم��ًا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وض �ع��وا في
أج� � � ��واء «م� �ع ��رك ��ة ال� � �ط � ��ب» .ال�ل��اف� ��ت ه��و
تداول مصطلح «معركة» ،للتدليل على
ت �س��اوي ح �ض��ور ال�ف��ري�ق�ين األس��اس�ي�ين
في الكلية ،أي التيار الوطني الحر من
جهة وال �ق��وات اللبنانية وال�ك�ت��ائ��ب من
جهة أخرى .هناك مناصرون لحزب الله
وت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ف��ي ه ��ذا امل �ج �م��ع ،لكن
«الثقل املسيحي» فيه يبدو طاغيًا .في
أي ��ة ح ��ال ،مصطلح «امل �ع��رك��ة» ال�ح��رب��ي
ّ
«الكليات
مسوغ انتخابيًا ،على مستوى
ال� �ك� �ب� �ي ��رة» .وع� �ل ��ى ه � ��ذا األس� � � ��اس ،ك��ان
إي�ل��ي بستاني ،رئ�ي��س هيئة ال�ت�ي��ار في
ال �ج��ام �ع��ة ،ي�ل�اق ��ي امل � �س ��ؤول ال�ك�ت��ائ�ب��ي
ف �ي �ه��ا ،ج � ��ورج خ� � ��وري ،أن ك �ل� ّ�ي��ة ال�ط��ب
ه��ي أه ��م ال�ك�ل� ّ�ي��ات ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،تليها
ك �ل� ّ�ي��ة ال �ص �ي��دل��ة .ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ،ش�ه��دت
الكلية األخ�ي��رة ن��زاع��ًا ح��ادًا ،ب�ين التيار
وال �ك �ت��ائ��ب ،ك ��ون رئ�ي�س��ي ال�ه�ي�ئ�ت�ين في
املجمع الطبي ب��أس��ره ،يتنافسان على
رئاسة مجلسها ،أي بستاني وخ��وري.
وح�ت��ى س��اع��ة م�ت��أخ��رة م��ن عصر أم��س،
تصرف كل من الفريقني تصرف املنتصر.
معركة الصيدلة «راس ب ��راس» .ولذلك
ت�ج�ن��ب ال �ط��رف��ان ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا ك�ث�ي�رًا،
قبل أن يحسمها بستاني .فضل الطالب
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ط��ب ،وف ��از فيها التيار
ه��ي األخ� ��رى .وب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ك�ل� ّ�ي��ة طب
األسنان ،الهامة أيضًا ،كما يقول الطالب
الحزبيون ،فقد كانت «محسومة للتيار
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر» ب��إج�م��اع م��ن ال�ف��ري�ق�ين،
ً
ّ
الكليات الخمس
وفعال حدث ذلك .وفي
الصغرى ،لم يظهر املسؤولون الحزبيون
ّ
الكليات ،أي كلية
اهتمامًا ج��دي��ًا .فتلك
التغذية  ،وم��درس��ة التحضير املخبري
ّ
الطبي ،وكلية العلوم التمريضية (حيث
ي�ن�ش��ط م �ن��اص��رو ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل على
نحو الف��ت) ،ومدرسة القبالة القانونية
(ع��دد طالبها ع�ش��رون) ،ومعهد اإلدارة
ال�ص�ح� ّ�ي��ة وال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع� ّ�ي��ة ،تضم
ً
ع� � ��ددًا ق �ل �ي�ل�ا م ��ن ال � �ط�ل��اب ،وال ت�ح�ظ��ى
ّ
الكليات.
بالثقل املعنوي ذات��ه لكبريات
ف��ي ك�ب��ري��ات ال�ك�ل� ّ�ي��ات ،ك��ان ف��وز ال�ح��زب
والتيار «واضحًا ال لبس فيه».

