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دكا�ش اأعلن عن نية اجلامعة الي�سوعية

اإجراء انتخابات طالبية يف اأواخر ت2
أعلن رئيس اجلامعة اليسوعية البروفيسور سليم دكاش 
في لقاء مع اإلعاميني عقده في مبنى رئاسة اجلامعة طريق 
الشام عن »نية اجلامعة اجراء اإلنتخابات الطابية في تشرين 
الثاني من هذه السنة شرط عدم حصول مشاكل ووجــود حد 

ادنى من الهدوء«.
ــقــوى السياسية  ــا بــلــقــاءات مــع الــطــاب وال ــدأن وقــــال: »ب
حتضيرا لهذه اإلنتخابات وللوصول الى حد ادنى من الهدوء 
ــذي يسمح ان نحقق هــذه العملية التي اصبحت للبعض  ال
حلما للدميوقراطية، فنكون بذلك سباقني ونعطي املثل بأن 
من  برغم  تتعطل متاما  لم  لبنان  في  الدميوقراطية  العملية 
اجلــو الــذي نعيشه حيث احلكومة معطلة واملجلس النيابي 
مــعــطــل«. ومتــنــى »عـــدم حــصــول مــشــاكــل وعــنــف لتسير هذه 
العملية بهدوء«، متوقعا ان »تكون اإلنتخابات في اخر شهر 
تشرين الثاني مبشاركة وحضور الهيئة التعليمية«، مطالبا 
اخلــريــجــني مــســاعــدة وتــوجــيــه ونــصــح الــطــاب ملنع حصول 

اإلحتكاكات«.
واســتــعــرض دكـــاش »مــشــروع الــبــرملــان الــطــابــي الـــذي مت 
انــشــاؤه السنة املاضية واتــت اصـــداؤه جد ايجابية وسيتم 
اكماله هذه السنة مع الهيئات الطابية التي ستنتخب، فهو 
يفتح املجال للحوار بني الطاب حــول قضايا شائكة ، وهو 
شكل محطة اساسية شــارك فيها نحو 150 طالبا ومتنى ان 

يكون لهذا املجلس دوره في احلياة الطالبية واجلامعية«.
وتــنــاول دكـــاش »دور املــجــلــس اإلســتــشــاري لــلــطــاب في 
اجلــامــعــة الـــذي يــشــارك فــيــه رئــيــس اجلــامــعــة وامـــني سرها 
ونواب الرئيس وهو مؤلف من 35 شخصا مناصفة بني ادارة 
اجلامعة الطاب، لقد شكل املجلس السنة املاضية من الطاب 

األكادمييني ألنه لم يكن هناك مندوبون«.

وردا على ســـؤال حــول نتيجة االتــصــاالت الــتــي يقومون 
بها مــع السياسيني؟، قـــال: »يــهــم الــقــوى السياسية ان تتم 
االنتخابات بجو هدوء وسام ولكن القوى السياسية ليست 
دائما قــادرة على ضبط الوضع على األرض الــذي يتجاوزها 
احيانا، مضيفا كجواب على سؤال آخر: »إن املجلس التأديبي 
اتخذ السنة املاضية قرارا بفصل شخصني ملدة ستة اشهر من 
مسيرتهم اجلامعية، واجلانب اإليجابي لتعليق اإلنتخابات 
السنة املــاضــي هــو العمل بــراحــة وحــريــة وهـــدوء وســام اما 
للحياة  وتنشيط  حــضــور  هــنــاك  يكن  فلم  السلبية  الناحية 

الطابية«.
واشــار الــى ان »هناك عنفا كاميا وسياسيا في البلد له 
ارتداداته على اجلامعة، وغالبية العنف الكامي هو طائفي 
ايضا، كما هناك طــاب واســاتــذة لدينا ناشطون في احلراك 

املدني، فنحن ال نعيش في جو بعيد عما يحصل حولنا«.
وعّمن يعتبر ان اإلنتخابات الطالبية في اجلامعة اليسوعية 
هي مؤشر حلجم القوى السياسية؟ قال: »لقد أخرنا العملية 
اإلنتخابية لنهاية تشرين الثاني لدخول في حوار مع الطاب 
وممثلي القوى للقيام بشيء وفاقي اي لوائح وفاقية، هناك 
حــوارات جتري في البلد ومن املهم ان نقوم بأمر وفاقي ليس 
لتمييع األمور بل لترجمة ما يحصل. ولكن كما يبدو يتحاور 
السياسيون من اجل احلوار ولكن على األرض ال نلمس شيئا، 
فرمبا على مستوى اجلامعة نتمكن ان نشجعهم على الدخول 
بلوائح وفاقية، وهذا ليس جديدا وهو يتم في بعض الكليات«.

وأعلن ختاما عن أن »القانون النسبي ال يساعد املستقلني 
الذين يشكلون 70 باملئة من الطاب على تشكيل جسم متميز 
واستطاعاتنا بّينت ان الــطــاب ليسوا راضــني عــن الواقع 

االستقطابي بني جبهة وجبهة«.


