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ب��ع��د ق���رار ج��ام��ع��ة س��ي��دة ال��ل��وي��زة 
عقب  الطالبية  االن��ت��خ��اب��ات  إل��غ��اء 
اإلش���ك���ال ال����ذي وق����ع ب��ي��ن ط��الب 
"ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" و"ال��ق��وات 
جامعة  مجلس  أع��ل��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة"، 
ال�������ق�������دي�������س ي��������وس��������ف ت���ع���ل���ي���ق 
السنة  لهذه  الطالبية  االنتخابات 
بسبب اإلشكاالت والخالفات بين 

القوى الطالبية.
القديس  ج��ام��ع��ة  مجلس  وق���رر 
ي���وس���ف خ����الل اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري 
ال��ذي انعقد أول من أمس تعليق 
ان���ت���خ���اب���ات ال���ه���ي���ئ���ات ال��ط��ال��ب��ي��ة 
واعتبر  الحالية.  الجامعية  للسنة 
السياسّية  أن "األوض���اع  بيان  في 
واألم���ن���ي���ة ف���ي ال���ب���الد، وال���ت���ي لها 
غير  الجامعة،  داخ��ل  انعكاساتها 
االنتخابات  ه��ذه  لتنظيم  مؤاتية 
ف����ي أج�������واء ص���اف���ي���ة ول�����ن ت��س��م��ح 
ل��ل��ط��الب ب��م��م��ارس��ة إي��ج��اب��ّي��ة لقيم 

الديموقراطّية والمواطنة".
وم���ع األخ���ذ ف��ي االع��ت��ب��ار أهمية 
دور الجامعة التربوي واالجتماعي، 
ال���وارد ف��ي شرعتها، واف��ق أعضاء 
المجلس وفق البيان على هيكلّية 
برنامج توعية على المواطنة، يمتد 
طيلة السنة المقبلة، ويشارك في 
الجامعة  ط��اّلب  وتنظيمه  إع���داده 
بالتعاون مع كلّياتهم ومعاهدهم، 
تحت إشراف دائرة الحياة الطالبية 

في الجامعة.
البيان،  وف��ق  المجلس،  وواف���ق 
ع��ل��ى إن���ش���اء ل��ج��ن��ة م��ك��ل��ف��ة إع����ادة 
ال���ن���ظ���ر ف����ي ال���ق���ان���ون االن���ت���خ���اب���ّي
يحظى  بحيث  الطالبية  للهيئات 
جميع الطالب بتمثيل عادل ضمن 
المجلس  وأوص���ى  الهيئات.  ه��ذه 
ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة اس���ت���ش���ارة ال���ط���اّلب 

ا خالل أعمالها. مرحلّيً
وف�������������ور اإلع����������������الن ع��������ن إل������غ������اء 
االن��ت��خ��اب��ات ت��وال��ت ردود األف��ع��ال 
والتعليقات. وقال رئيس مصلحة 
اللبنانية"  "ال���ق���وات  ف��ي  ال��ط��الب 
ج��ي��رار س��م��ع��ان��ي إن "م���ا ج���رى في 
اللويزة غير مقبول ومدان. أما قرار 
م��ب��رر". فغير  اليسوعية  ال��ج��ام��ع��ة 
"ال�����ق�����وات"  أن "ط�������الب  وك����ش����ف 
ف���ي ص����دد االت���ص���ال ب��ال��ق��ط��اع��ات 
الشبابية في كل األحزاب، لنؤكد 

ج��م��ي��ع��ن��ا أن���ن���ا ن���ري���د ان���ت���خ���اب���ات، 
بالمطالبة  وللخروج بموقف موحد 

بإعادة النظر في قرار إلغائها". 
وف�����ي اش����ك����ال ج���ام���ع���ة س��ي��دة 
الطالب  مصلحة  أص��درت  اللويزة 
ف����ي ح�����زب "ال�����ق�����وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" 
الجامعة  ب����إدارة  فيه  أه��اب��ت  بيانًا 
ي��ك��ش��ف مسببي  ت��ح��ق��ي��ق  "ف���ت���ح 
اإلش������ك������ال وم���ف���ت���ع���ل���ي���ه وات����خ����اذ 
اإلج���������راءات ال����الزم����ة ب��ح��ق��ه��م، أي��ا 
على  وتمنت  اتهم".  انتماء كانت 
ق��راره��ا  ف���ي  ال��ن��ظ��ر  إع�����ادة  اإلدارة 
إلغاء االنتخابات. ورأت أن "الحرب 
العوني" على  التي يشنها "التيار 
ال����ق����ان����ون االن���ت���خ���اب���ي ل��ي��س��ت إال 
محاولة لتغطية النتائج المتوقعة 
ت��ق��ه��ق��رًا ملموسًا  ت��ع��ك��س  وال��ت��ي 

لقاعدته الطالبية".
م��ن جهته، ق��ال م��س��ؤول قطاع 
الشباب في "التيار الوطني الحر" 

أن���ط���ون س��ع��ي��د إن "م����ا ج����رى في 
ال��ل��وي��زة يجب أال ي���ؤدي إل��ى إلغاء 
االن����ت����خ����اب����ات، ب����ل إل�����ى ت��أج��ي��ل��ه��ا 
وح���ص���ول���ه���ا الح����ق����ًا وف������ق ق���ان���ون 
ان���ت���خ���اب���ات ج����دي����د". واس���ت���غ���رب 
ق������رار ال���ي���س���وع���ي���ة، وق�������ال: "ن��ح��ن 
والمستفيد  فيه  األك��ب��ر  المتضرر 
منه القوات، ألن اليسوعية أرضنا، 
ل��ذل��ك نطالب ب��ال��ع��ودة ع��ن ال��ق��رار 

وإجراء االنتخابات".
وأص�����������درت ل���ج���ن���ة ال���ج���ام���ع���ات 
ف���ي ق���ط���اع ال���ش���ب���اب ف���ي "ال��ت��ي��ار 
ال��وط��ن��ي ال���ح���ر" ب��ي��ان��ًا ق��ال��ت ف��ي��ه: 
"ه���ن���ي���ئ���ًا ل���ط���الب ال�����ق�����وات ن��س��ف 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة ف����ي ان���ت���خ���اب���ات 
ج��ام��ع��ة س���ي���دة ال���ل���وي���زة، وه��ن��ي��ئ��ًا 
الجامعة  في  معلقة  انتخابات  لهم 
ال����ي����س����وع����ي����ة، وم������ب������روك ع��ل��ي��ه��م 
انتصارات وهمية تعطي رئيسهم 
قد  ج��دي��د  صحافي  لمؤتمر  سببًا 

يلجأ فيه إلى تبرير خالد حبلص، 
األسير  أحمد  مع  فعل سابقًا  كما 
وع���ل���ي ال���ح���ج���ي���ري. ون���دع���و ط��الب 
"القوات" إلى تقديم الفوز لشادي 
هو  اإللغائي  نهجه  ك��ون  المولوي 
الفائز الحقيقي في جامعة سيدة 

اللويزة".
ال��ط��الب  منظمة  رأت  ب���دوره���ا، 
في حزب "الوطنيين األح��رار" في 
ب���ي���ان أن "إل���غ���اء االن���ت���خ���اب���ات في 
حل  ف��ي  يساهم  ال  اللويزة  جامعة 
بانحياز  تتجسد  ال��ت��ي  ال��م��ش��ك��ل��ة 
اإلدارة لفئة على أخرى. فاإلصالح 
يكون بوجود فاعل لمكتب شؤون 
للطالب يساوي بينهم في الحقوق 
األكاديمية، ووضع قانون انتخابي 
جديد ومتطور". وأسفت "التخاد 
إدارة جامعة القديس يوسف قرارًا 
ب��إل��غ��اء االن��ت��خ��اب��ات ال��ط��ال��ب��ي��ة في 
هذا الصرح الديموقراطي العظيم 

الذي شكل على مدى أعوام طويلة 
م��ن��ب��رًا ل��ل��ح��ري��ات ف��ي ظ��ل الهيمنة 
ال��س��وري��ة. وإزاء ه��ذا االم���ر، ال نلوم 
الجامعة وإدارتها على هذا اإلجراء، 
التي تحاول عرض  األح���زاب  وإنما 

عضالتها بأسلوب التحدي".
وأصدر قطاع الشباب في "تيار 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ب��ي��ان��ًا اس��ت��ن��ك��ر فيه 
"قرار إدارة جامعة القديس يوسف 
ودعا  االنتخابات".  إلغاء  المفاجئ 
النظر  "إع����ادة  إل���ى  ال��ج��ام��ع��ة  إدارة 
ف���ي ه����ذا ال����ق����رار ال��م��ج��ح��ف ال���ذي 
والتعبير  ال��ح��ري��ة  مساحة  ي��ص��ادر 
في  للطالب  الديموقراطي  والحق 
اإلدارة".  أم����ام  ممثليهم  اخ��ت��ي��ار 
وتخوف من أن "يكون هذا القرار 
م��ق��دم��ة ل��ح��رم��ان ال��ط��الب ممارسة 
عبر  آرائ���ه���م  ع��ن  بالتعبير  ح��ق��ه��م 
حصل  ك��م��ا  الطالبية  االن��ت��خ��اب��ات 

في الجامعة اللبنانية".

)األرشيف( طالب اليسوعية خالل انتخابات العام الماضي.  

جامعة القديس يوسف عّلقت االنتخابات الطالبية
والقوى السياسية تتبادل االتهامات وتطالب بإلغاء القرار




