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اأربعة اأ�سباب وراء تعليق االنتخابات الطالبية يف »الي�سوعية«

  العنف بني الطالب وتغليب الطابع ال�شيا�شي على االأكادميي 

الرئيس سالم متوّسطًا الفائزين

الوزير بو صعب مع وفد طالب األحرار

خالل لقاء أعضاء نادي روتاري في صيدا

خ
تربوية وقصص وألعاب«.

د أسباب إلغاء االنتخابات رئيس اجلامعة يحدِّ ي السراي 

إح
الوزير اهتمامه بهذا املوضوع ملا للرئيس شمعون من تاريخ 

وجهود في نهوض لبنان. 

 كــهــذا، يشكل خطوة فــي املجهول«.
وفيما اعتبر أّن »اتخاذ هــذا القرار 
واجــب على اجلامعة«، قــال دكاش: 
العنف  أن  السنة،  بداية  منذ  »تبني 
الكالمية  والـــتـــهـــديـــدات  الــلــفــظــي 
ـــن مختلف  ـــطـــالب م ـــني بــعــض ال ب
ــى حــد لــم نشهده  الــفــئــات وصــلــت إل
مـــن قــبــل عــلــى شــبــكــات التواصل 
 اإلجتماعي وفي األحرام اجلامعية«. 
وتــوّقــف عند مــا شهدنا »أيــضــا في 
األحـــــرام اجلــامــعــيــة، هـــذه السنة، 
مــــشــــادات مـــتـــكـــررة ومـــشـــاجـــرات 
قــــويــــة ذات طــــابــــع حــــزبــــي وفـــي 
ــــب طــــائــــفــــي، ممـــــا تطلب  ــــغــــال ال
ــدخــل املــســؤولــني عــلــى األرض«.  ت

أما السبب الثاني لهذا القرار فهو 
وفقا لدكاش »أن الكثير من الطالب 
ـــني فــــي تـــيـــارات  ـــســـؤول وحـــتـــى امل
سياسية، منذ العام املاضي، وخالل 
األســابــيــع األولــــى مــن هـــذه السنة، 
ــوا عــلــيــنــا إذا كـــان مـــن املمكن  متــن
وبالنسبة  االنـــتـــخـــابـــات،  تــعــلــيــق 
إليهم، تنظيم االنتخابات في وضٍع 
كــهــذا، حيث الــتــوتــر املــســتــورد إلى 
ـــــه، أضحت  اجلــامــعــة قــد بــلــغ ذروت
كابوسا بالنسبة إلى كثيرين وهي 
وتعرض  بدراستهم  الــضــرر  تلحق 
 حرية تعبيرهم وخياراتهم للخطر«.

فيما السبب الثالث، حسب دكاش، 
كممارسة  االنــتــخــابــات  فــي  يتعّلق 

خيار حر ومتيقظ من قبل الناخبني، 
وهي ال حتصل اليوم تبعا ملشاريع 
ثقافية او اكادميية وتربوية وحتى 
شيء  كــل  ألن  سياسية  اجتماعية 
مسيس وطائفي من االلف الى الياء 
ــعــمــق، فــأصــبــح الطالب  وحــتــى ال
مسيرين ال مخيرين ويرزحون حتت 
وطــأة الضغط ليقترعوا لتيار ضد 

آخر.
ويــعــود السبب الــرابــع واالخير 
الـــى الــتــســاؤل عــمــا سيحصل بعد 
االنــتــخــابــات، فــي حــال إجرائها في 
ظل هذه الظروف، إذ ان االنتخابات 
لن تثمر هيئات طالبية من مختلف 
الــفــئــات تعمل بقلب واحـــد وجسد 

أربــعــة أســبــاب كانت وراء إلغاء 
اجلامعة  في  الطالبية  االنتخابات 
اليسوعية، وهي التهديدات اللفظية 
واملـــشـــاحـــنـــات بـــني الـــطـــالب التي 
ــل جــهــات سياسية  ــدّخ اســتــدعــت ت
واملطالبة  لــلــتــهــدئــة،  االرض  عــلــى 
ــات، إضــافــة الى  ــتــخــاب بــإلــغــاء االن
غياب أي صوت طالبي ثالث محايد، 
ــا أعــلــن رئــيــس اجلامعة  بــحــســب م
سليم  البروفسور  االب  اليسوعية 
دكـــــاش، فـــي مــؤمتــر صــحــفــي حول 
الهيئات  انــتــخــابــات  تعليق  قــــرار 
الطالبية في كليات وفروع اجلامعة 
اليسوعية، وإلطـــالق مــشــروع »عام 
وسائل  بحضور  الــدميــوقــراطــيــة«، 
اإلعـــــــالم الــلــبــنــانــيــة وامــــــني عام 
اجلــامــعــة وعـــدد مــن نـــواب الرئيس 
اجلامعة. ومــســؤولــي   والـــعـــمـــداء 

ــيــس اجلــامــعــة فـــي كلمة  وحـــــّدد رئ
ألقاها »أربعة أسباب لقرار مجلس 
اجلامعة تعليق انتخابات الهيئات 
الطالبية هــذه السنة، وهــي: تفاقم 
العنف اللفظي والتهديدات الكالمية 
بني بعض الطالب، ومطالبة بعض 
ــني فـــي تـــيـــارات سياسية  املــســؤول
وتطييف  ـــات،  ـــخـــاب ـــت االن تــعــلــيــق 
وغياب  وتسييسها  االنــتــخــابــات 
 اي صـــوت طــالــبــي ثــالــث محايد«.
وإذ أكـــد الــبــروفــســور دكــــاش »كنا 
على يقني أن أي شـــرارة فــي أثناء 
االنــتــخــابــات كـــان ميــكــن أن تسبب 
الكثير من األضــرار«، قال: »بالنسبة 
ـــى مــجــلــس اجلــامــعــة وبالنسبة  إل
إلــي كرئيس للجامعة، كــان التوجه 
نــحــو تنظيم انــتــخــابــات فــي مناٍخ 

واحـــــد، فـــال وجــــود لــلــجــان روابـــط 
الـــطـــالب الن الــفــئــة املــنــتــصــرة ال 
تعمل اال جلماعتها وفئة االقلية ال 

تتموضع لتشكل جلنة.
اجلامعة  »قـــــــرار  أّن  واعـــتـــبـــر 
ـــداء مــن أجـــل بــنــاء شــركــة بني  هــو ن
اجلامعة والطالب تترجم من خالل 
»عـــام الــدميــوقــراطــيــة« الـــذي يعزز، 
من خالل سلسلة نشاطات تفاعلية 
سياسية مسؤولة، عملية استعادة 
الدميوقراطية، وعّدد بنود البرنامج 
الــذي يعني على صعيد املؤسسات 
االنتخابي  ـــظـــام  ـــن ال »مــــراجــــعــــة 
منظور  ضــمــن  الــطــالــبــيــة  للهيئات 
متثيلي أفضل لكل مكونات املجتمع 

الطالبي«.
أما النشاطات فهي: وضع شرعة 
»الطالب املواطن« التي ستحدد اطار 
عمل الطالب قبل العملية االنتخابية 
وخـــالل العملية وبــعــدهــا، حتضير 
دورة من احملــاضــرات القائمة على 
املــنــاقــشــات مــن أجـــل تــطــويــر الفكر 
الدميوقراطي، انشاء جلان من اجل 
بلورة مشاريع قانونية تعرض على 
مجلس النواب، اقامة جلسة برملانية 
طالبية في مجلس النواب يقوم فيها 
ـــــوزراء،  ــطــالب بـــدور الـــنـــواب وال ال
املشاركة في بطولة العالم لالحتاد 
تسبقها  للمناظرات  الفرانكوفوني 
املناظرات  تــقــنــيــات  عــلــى  تــنــشــئــة 
وخـــوض املــبــاريــات التنافسية في 
منتدى  وتنظيم  اجلــامــعــة،  احــــرام 
باملواطنة  اخلـــاصـــة  لـــلـــمـــبـــادرات 
تعرض خالله وتناقش اعمال يقوم 

بها الطالب«.


