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تربية
اليسوعية تطلق

عام الديموقراطية
وتلغي االنتخاب!
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روزيت فاضل

ح������دد رئ����ي����س ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س 
دك�������اش  س����ل����ي����م  األب  ي������وس������ف 
ال���ي���س���وع���ي أرب����ع����ة أس����ب����اب ل���ق���رار 
انتخابات  تعليق  الجامعة  مجلس 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ط��ال��ب��ي��ة ه����ذه ال��س��ن��ة، 
وه��������ي ت����ف����اق����م ال����ع����ن����ف ال���ل���ف���ظ���ي 
بعض  بين  الكامية  والتهديدات 
الطاب، مطالبة بعض المسؤولين 
ف�����ي ت������ي������ارات س���ي���اس���ي���ة ت��ع��ل��ي��ق 
االنتخابات  وتطييف  االنتخابات، 
اي ص���وت  وغ����ي����اب  وت��س��ي��ي��س��ه��ا 

طالبي ثالث محايد. 
ف�����ي ظ�����ل ان�����ت�����ق�����ادات ال���ب���ع���ض 
م��ن خال  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  لتغييب 
ق����رار م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة وت��ع��ل��ي��ق��ات  
ال����ط����اب ع���ل���ى وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 
االج����ت����م����اع����ي، أك������د دك��������اش أن���ن���ا 
أي ش���رارة في  أن  على يقين  "كنا 
أث���ن���اء االن��ت��خ��اب��ات ك���ان ي��م��ك��ن أن 
تسبب الكثير من األض��رار". وقال: 

"ب���ال���ن���س���ب���ة إل�����ى م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة 
للجامعة،  ك��رئ��ي��س  إل���ي  وب��ال��ن��س��ب��ة 
انتخابات  تنظيم  نحو  التوجه  كان 
في مناٍخ كهذا، يشكل خطوة في 

المجهول".
ال���ق���رار  ات���خ���اذ ه����ذا  اع��ت��ب��ر أن  واذ 
واج����ب ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة، ق���ال دك���اش: 
العنف  أن  السنة،  بداية  منذ  "تبين 
بين  الكامية  والتهديدات  اللفظي 
الفئات  م��ن مختلف  ال��ط��اب  ب��ع��ض 
وصلت إل��ى ح��د ل��م نشهده م��ن قبل 
ال��ت��واص��ل اإلجتماعي  ع��ل��ى ش��ب��ك��ات 
وف����ي األح�������رام ال��ج��ام��ع��ي��ة". وت��وق��ف 
ع��ن��د م���ا ش��ه��دن��ا "أي���ًض���ا ف���ي األح����رام 
ال��ج��ام��ع��ي��ة، ه����ذه ال��س��ن��ة، ُم���ش���ادات 
قوية ذات طابع  متكررة ومشاجرات 
حزبي وفي الغالب طائفي، مما تطلب 

تدخل المسؤولين على األرض". 
ام���ا ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي ل��ه��ذا ال��ق��رار 
ال��ك��ث��ي��ر  ل���دك���اش "أن  ف��ه��و وف���ق���ًا 
م����ن ال����ط����اب وح���ت���ى ال��م��س��ؤول��ي��ن 
ف��ي ت���ي���ارات س��ي��اس��ي��ة، م��ن��ذ ال��ع��ام 

ال��م��اض��ي، وخ���ال األس��اب��ي��ع األول���ى 
من هذه السنة، تمنوا علينا إذا كان 
االن��ت��خ��اب��ات".   تعليق  الممكن  م��ن 
و"ب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة إل�����ي�����ه�����م، ت���ن���ظ���ي���م 
وض��ٍع كهذا، حيث  في  االنتخابات 
قد  الجامعة  إل��ى  المستورد  التوتر 
بلغ ذروته، أضحت كابوسا بالنسبة 
��ل��ح��ق ال��ض��رر 

ُ
إل����ى ك��ث��ي��ري��ن وه����ي ت

بدراستهم وتعّرض حرّية تعبيرهم 
وخياراتهم للخطر". 

وأوض������ح أن "ه�����ذه االن��ت��خ��اب��ات 
ال ت��ح��ص��ل ال����ي����وم ت��ب��ع��ا ل��م��ش��اري��ع 
ثقافية أو أكاديمية وتربوية وحّتى 
بعض  ض��د  أو  سياسية  اجتماعية 
 شيء 

ّ
أعمال اإلدارة". وقال: "إّن كل

مسيس وطائفي من األلف إلى الياء 
وحتى العمق، ال مكان لصوٍت ثالث 
الرابع  السبب  أم��ا  ثالثة".  ل��درٍب  أو 
ف��ي��ك��م��ن وف���ق���ًا ل���دك���اش ف���ي عمل 
بعد  الطالبية وما سيحصل  اللجان 
إلى  الواقع  يشير  االنتخابات حيث 
"أن ال وجود للجان رابطات الطاب 

السنة، ألن  االن��ت��خ��اب��ات خ��ال  بعد 
لمصلحة  يعملون  المنتصرين  فئة 
جماعتهم، وفئة األقلية ال تتموضع 

لتشكل لجنة". 

استعادة الديموقراطية
الجامعة هو نداء  ق��رار  أن  واعتبر 
ب��ن��اء ش��رك��ة بين الجامعة  م��ن أج��ل 
وال���ط���ال���ب ت��ت��رج��م م���ن خ����ال "ع���ام 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة" ال����ذي ي���ع���زز، من 
تفاعلية  ن��ش��اط��ات  سلسلة  خ���ال 
سياسية مسؤولة، عملية استعادة 
ال����دي����م����وق����راط����ي����ة... وع�������دد ب��ن��ود 
ال���ذي يعني ع��ل��ى صعيد  ال��ب��رن��ام��ج 
ال����م����ؤس����س����ات "م����راج����ع����ة ال���ن���ظ���ام 
االن���ت���خ���اب���ي ل���ل���ه���ي���ئ���ات ال��ط��ال��ب��ي��ة 
لكل  أفضل  تمثيلي  منظور  ضمن 

مكونات المجتمع الطالبي". 
وت���وق���ف ع��ن��د ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي 
ت�����درج ف���ي وض����ع ش���رع���ة "ال��ط��ال��ب 
إط��ار عمل  التي ستحّدد  المواطن" 
ال���ط���ّاب ق��ب��ل ال��ع��م��ل��ّي��ة االن��ت��خ��اب��ّي��ة 

وخ�������ال ه������ذه ال���ع���م���ل���ي���ة وب���ع���ده���ا، 
ال���م���ح���اض���رات  م����ن  دورة  ت��ح��ض��ي��ر 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال���م���ن���اق���ش���ات ع��ن 
م���وض���وع "م���ن أج���ل ت��ط��وي��ر الفكر 
ال��دي��م��وق��راط��ي"، إن���ش���اء ل��ج��ان من 
عَرض 

ُ
أجل بلورة مشاريع قانونية ت

إق��ام��ة جلسة  ال��ن��واب،  على مجلس 
برلمانية طالبية في مجلس النواب 
النواب  ب��دور  الطاب  يقوم خالها 
وال��������وزراء وت��ن��ش��ئ��ة ط����اب وس��ط��اء 
م�����ن ال����م����رك����ز ال���م���ه���ن���ي ل���ل���وس���اط���ة 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة وإن��ش��اء دائ����رة الحياة 
ال���ط���ال���ب���ي���ة واالن��������دم��������اج ال���م���ه���ن���ي 
البنى  نشاطات  بتنسيق  المكلفة 
ال��ط��ال��ب��ي��ة وب����رام����ج ت��ن��ش��ئ��ة خ��اص��ة 
أسوة  بالمواطنة،  يتسم  ُبعد  ذات 
ب��ال��دي��ب��ل��وم ال��ج��ام��ع��ي ف���ي ال���ري���ادة 

االجتماعية".
إح�������دى  إق���������ت���������راح  ع�����ل�����ى  وردًا 
اإلنتخابات  تنظيم  عن  اإلعاميات 
ف�����ي األح����������رام ال���ج���ام���ع���ي���ة وات����خ����اذ 
إج����راءات ص��ارم��ة ف��ي ح��ق المخلين 
اإلجتماعية  العلوم  ح��رم  في  باألمن 
دك��اش  أج��اب  للفوضى،  المعرض 
والتهديدات  اللفظي  "ال��ع��ن��ف  أن 
ال��ك��ام��ي��ة ح��ص��ل��ت ه���ذه ال��س��ن��ة مع 
مجموعة من الطاب من خارج حرم 

هوفان". 
ع��ن  ك������ان س��ي��ت��خ��ل��ى  إذا  وع����م����ا 
ال���ن���ظ���ام ال��ن��س��ب��ي ف���ي اإلن��ت��خ��اب��ات 
ال��م��ق��ب��ل��ة، أش������ار إل�����ى أن م����ن ح��ق 
هذا  ي��ق��ّوم��وا  أن  وال��ط��اب  الجامعة 
ال��ن��ظ��ام". وع��ن أع���داد ال��ط��اب غير 
الموضوع  ه��ذا  ورب���ط  المسيحيين 
اليوم  أث���اره  ال���ذي  التطييف  ب��واق��ع 
ف����ي ال���م���ؤت���م���ر ق������ال: "ي���ص���ل ع���دد 
الجامعة  ف��ي  المسيحيين  ال��ط��اب 
بين 64 و 65 في المئة من العدد 
اإلجمالي للمنتسبين إلى جامعتنا. 

والتشنج يظهر عند الجميع...". 

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

)ميشال صايغ( دكاش متحدثًا في مؤتمر اطالق "عام الديموقراطية".  
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