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روزيت فاضل 

ل���ن ت��ع��ل��ق االن��ت��خ��اب��ات ك��م��ا ف��رض��ت 
ال���ظ���روف ف���ي ال���ع���ام ال��م��اض��ي. لكن 
"نعم  ل��دك��اش  وفقًا  النهائي  ال��ق��رار 
االن��ت��خ��اب��ات" يصدر  م��ش��روط��ة لتتم 
الموعد  م��ن  أسبوعين  "قبل  رسميًا 

المذكور".
وأمل األب دكاش في "أال نصطدم 
تنظيم  ف��ي  قدمًا  ونمضي  بعراقيل 
هذه االنتخابات التي نريد أن يكون 
مجلسها في خدمة الطالب". وشدد 
تنظيم  م��ن  لدينا  مانع  ال   " أن  على 

ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات ش���رط أن ي��ت��واف��ر 
ال��ح��د األدن�����ى م���ن ال���ه���دوء ال��م��راف��ق 
عملت  الجامعة  أن  إل��ى  ولفت  لها". 
المناسبة  األرض��ي��ة  لتجهيز  ج��اه��دة 
ل "التواصل  لهذا اإلستحقاق من خ
بنا وتنظيم سلسلة  المستمر مع ط
ن��ش��اط��ات ح���واري���ة م��ع��ه��م م���ن خ�ال 
أع��ده كل من السيد  برنامج "مثمر" 
ادمون شديد والسيدة غلوريا عبده 
م���ن م��ك��ت��ب ال���ش���ؤون ال��ط��ال��ب��ي��ة في 
ب  الجامعة لتفعيل الحوار بين الط
ف���ي م��واض��ي��ع ت��ب��ت��ع��د م���ن ال��س��ي��اس��ة 
وحياتية  اجتماعية  قضايا  وتقارب 

شائكة منها الزواج المدني مث
"ال��م��ج��ل��س  واع���ت���ب���ر دك������اش أن 
وال���ذي يضم  للجامعة،  االس��ت��ش��اري 
رئ�����ي�����س ال����ج����ام����ع����ة وب�����ع�����ض ن�����واب 
��اب وس�����واه�����م، ل��ه  ال���رئ���ي���س وال�����ط��
ويحاكي  الجامعية  الحياة  ف��ي  دوره 
الحياة األكاديمية فيها". وأعلن أنه 
"ت��م ال��ت��واف��ق على ال��ق��ان��ون النسبي 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات رغ���م ع���دم ت��أي��ي��دي 
ل��ل��ق��ان��ون ألن����ه ي��ه��م��ش ب���رأي���ي دور 
تناغم  ف��ي  ي��س��اه��م  وال  المستقلين 
"أننا  على  وش��دد  المجموعة".  عمل 
س��ن��س��ع��ى ل��ت��ش��ج��ي��ع ال���ت���ع���اون ب��ي��ن 

ب والجامعة". األعضاء خدمة للط
ول���م ي��خ��ف أن���ه "ف���ي ح���ال مضينا 
ق��دم��ًا ف��ي إج���راء االن��ت��خ��اب��ات، فنحن 
نتطلع إلى مشاركة الهيئة التعليمية 
الجامعة في إضفاء جو من  وق��دام��ى 
ل العملية االنتخابية الى  الهدوء خ
مساهمتهم في تفادي أي احتكاك 
ب". وعما إذا كان ال يشعر  بين الط
ب��م��ج��ازف��ة م���ا ف���ي ه����ذا ال���ق���رار وس��ط 
ال��وض��ع ال��م��ت��أزم ف��ي ال��ب��ل��د، ق���ال: "ال 
ش��ك ف��ي أن��ن��ا ن��واج��ه شيئًا مجهواًل 
ي��ش��ب��ه ع��ل��ب��ة م��غ��ل��ق��ة ي��ج��ه��ل ال���م���رء 

مضمونها". 

لكنه أصر أننا "ال نريد البت بتكرار 
ال��ت��ج��رب��ة ال���ت���ي ع��ش��ن��اه��ا م��ن��ذ ث�اث��ة 
أعوام. وال أخفي عليكم أننا شهدنا 
ال��ع��ام ال��م��اض��ي ح��ادث��ة واح����دة أدت 
التأديبي  المجلس  ات��خ��ذه  ق��رار  إل��ى 
ب��ف��ص��ل ط��ال��ب��ي��ن ل���م���دة 6 أش���ه���ر". 
وان���ت���ق���ل ف����ي ح���دي���ث���ه إل�����ى ق���ن���وات 
التي  السياسية  القوى  التواصل مع 
الشبابية.  قاعدتها  م��ع  كلمتها  لها 
التي  ال��ق��وى  ه���ذه  ح��ي��ا  وللمناسبة، 
أب���دت ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ع���دم وق���وع أي 
وأكمل  االنتخابات".  خ�ال  مشكلة 
ك�ام��ه ق���ائ��ًا: "ن��ح��ن ن��ع��ي ت��م��ام��ًا أن 
هذه القوى ال يمكنها ضبط الوضع 

العام في حال وقوع أي حادث".
أم�������ا ف�����ي م�����ا خ�����ص ال���ن���ش���اط���ات 
�ال ال���ع���ام ال��م��اض��ي  ال��ت��ي ن��ظ��م��ت خ��
االنتخابية  للعملية  ال��ط�اب  إلع���داد 
ف��ش��م��ل��ت وف���ق���ًا ل���ه "م���ش���ارك���ة 150 
والذي  الشباب"،  "برلمان  في  طالبًا 
اجتماعات  ف��ي  مجرياته  تنظيم  ت��م 
ال��م��ش��ارك��ي��ن". وردًا على  م��ع  ث�اث��ة 
سؤال عن أهمية هذه التجربة قال: 

"أض��ف��ت ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة خ��ب��رة مهمة 
ل���دى ال��ط�اب وع����ززت ل��دي��ه��م حس 

المسؤولية".
وأم��ل في أن يتكرر ه��ذا النشاط 
"ل��ي��ش��م��ل أك��ب��ر ع���دد م��ن ال��ط�اب"، 
م��ع��ت��ب��رًا أن "ت��ع��م��ي��م ال����ح����وار ت��م��ي��ز 
ال���م���ن���اظ���رة ودوره  ن������ادي  ف����ي ع���م���ل 
ف��ي تفعيل ال���ح���وار ب��ي��ن أع��ض��ائ��ه". 
إل��ى  للمنتسبين  "خ��ص��ص��ن��ا  وق����ال: 
النادي دورات تدريب تأهيلية على 
وقد  والصحيحة.  السليمة  المناظرة 
ساهم هذا اإلعداد السليم في نجاح 
ال��ن��ادي ف��ي م��ب��اراة خ��اص��ة للمناظرة 

في فرنسا".  
ختامًا، دعا "الشباب إلى ممارسة 
وعدم  الحقيقي  بمعناها  مواطنتهم 
االنجراف وراء أي شيء". وتمنى أن 
"تضفي الحياة الطالبية في الجامعة 
�ال����ه م���ش���ارك���ة  ج�����وًا ت���ت���م���اي���ز م����ن خ��

ب فيها".  الط
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اليسوعية لن تعّلق انتخاباتها الطالبية وتنّظمها بـ"نعم مشروطة"
دكاش: نستعد إلجرائها أواخر تشرين الثاني شرط توافر الهدوء

)ميشال صايغ( األب دكاش واألمين العام للجامعة فؤاد مارون خالل اللقاء. 

"إذا ساد الهدوء االجتماعي والجامعي في 
حده األدنى، سنفّعل العملية االنتخابية 

لمجالس الطالب أواخر تشرين الثاني 
المقبل". الكالم لرئيس جامعة القديس 

يوسف األب سليم دكاش في "دردشة" 
مع الصحافيين في مبنى رئاسة الجامعة. 


