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وتنظيمية  ٍء حماسية  ا ــو ج ــأ ب
تمّيزت بالحيوية واحترام االسس 
الديمقراطية، وإن تخللها بعض 
ــة، جــرت  ــي ــرض ــع اإلشــــكــــاالت ال
االنتخابات الطالبية في ”جامعة 
القديس يوسف“ للعام األكاديمي 
٢٠١٥- ٢٠١٦ في احرامها الخمسة 
ـــدروس الجامعية في  ومــراكــز ال
عن  ممثلين  وبحضور  لمناطق،  ا
جل  أ مــن  نية  للبنا ا لجمعية  ا ”
ديمقراطية االنتخابات“، وجرى 
التصويت والفرز الكترونيا الى 
جانب التصويت الورقي، وجرت 
المعركة االنتخابية بين تحالف 
١٤ آذار ممثًال بـ“القوات اللبنانية“، 
و“الكتائب“ وتيار ”المستقبل“ 
٨ آذار ممثًال بـ“التيار  وتحالف 
ــحــر“ و“حــــزب الــلــه“  الــوطــنــي ال
و“حركة أمل“ و“الحزب السوري 
االجتماعي“ في بعض  لقومي  ا
الكليات، إضافة الى الخصم الجديد 
انضموا  لــذيــن  ا لمستقلين“  ”ا

للمعركة االنتخابية هذا العام. 
وتعتمد الجامعة القانون النسبي 
ممثليهم  لطالب  ا ر  يختا بحيث 
بحسب الكلية والسنة، إذ ينتخب 
ـــى ممثليهم  طــالب السنة األول
وطالب الثانية ممثليهم... وهكذا 
ــيــك. ويعمد بعدها ممثلو  ل دوا
الطالب المنتخبون الــى انتخاب 

رئيس الهيئة.
لطالب في مختلف  ا نتخب  وا

ــرام ممثليهم، منذ العاشرة  األح
صباحا وحتى الساعة الخامسة من 
مساء أمس االثنين، وكان اإلقبال 
كثيفا في ساعات ما قبل الظهر 
ال سيما من طــالب السنة األولــى 
والثانية، كما يؤكد طاهر أبو شقرا، 
للبنانية  ا احد أعضاء ”الجمعية 
من أجل ديمقراطية االنتخابات“ 
الفتا إلى ضــرورة عدم االستغناء 
ــى جانب  عــن االقــتــراع الــورقــي ال
الورقي، الن ”في حال تم الطعن 
بنتائج الفرز االلكتروني او طرأ اي 
عطل على النظام االلكتروني يكون 
هناك صناديق ورقية جاهزة يمكن 

العودة اليها“.

مستمّرون...
انطوني مطر مسؤول  ويؤكد 
”التيار الوطني الحر“ في كلية 
الحقوق في الجامعة اليسوعية، 
أن المعركة كانت ”صعبة جدا“ 
وأن فريقه ”فرح“ رغم خسارة هذه 
بية، فـ“يكفينا  االنتخا لمعركة  ا
اننا مارسنا الديمقراطية وحقنا 
في االنتخابات“ معلنا أن فريق 
٨ آذار سيبقى يطّور في برنامجه 
شقين:  على  ئم  لقا ا بي  النتخا ا
سياسي ”يحارب المنطق الطائفي 
والمناطقي في الجامعة، ويحاول 
ــى حقيقتها  ل ا الجامعة  ـــادة  ع إ
وهي ان تكون منبرا لحرية الرأي 
والتعبير“ وشق أكاديمي قوامه 

ـــروف الــطــالــب في  ”تحسين ظ
الجامعة من ساعات العمل، ساعات 
ــســاط  ــــدرس، والــمــنــاهــج واالق ال
وغيرها“. ويشّدد مطر على عدم 
استسالمهم للخسارة معلنا أنهم 
لــى جانب  ا بالعمل  سيستمرون 
اتهم  الطالب مهما كانت انتماء
و“ان لم تثمر جهودنا هذا العام 

فستثمر في االعوام القادمة“.

نتيجة ”متوقعة“
أمــا ريتا العم ونيكوال غصن، 
١٤ آذار، من الكلية  في تحالف 
بدورهما في  نفسها، فيؤكدان 
حديثهما لـ“البلد“ بأن النتيجة 
كانت متوقعة و“محسوبة“. واشارا 
إلى ان االنتخابات جرت بحماس 
امتصه ”الترّوي والهدوء“ تخوفا 
من أي إشكاالت قد تهدد مصير 

االنتخابات وتؤدي الى الغائها كما 
حصل في العام الماضي. ويلفت 
 ١٤ غصن إلــى أن ما يميز فريق 
آذار هو برنامجها االنتخابي الذي 
يضم“مشاريع واقعية وعملية اكثر، 
المناهج وتحسين  مثل تحسين 
اوضاع الطالب، ال سيما أننا نعرف 
اين هي الثغرات ونحاول سّدها، 
كوننا نحن من يربح االنتخابات 
منذ اعــوام“. ويرى أن هذا التمّيز 
لفوز. وتعزو  ا كفيل في تحقيق 
ــفــوز الــى ”روح  ــاب ال الــعــم أســب
نعمل  لــتــي  ا عية  لجما ا يق  لفر ا
 ١٤ بها وعدم التفكك في فريق 
آذار المتمسك بالقضية نفسها 
لــمــبــادئ نفسها، على عكس  وا

الفريق اآلخر“.

انجاز غير متوقع
أما ما كان الفتا فهو الحضور 
المستقل، الذي استطاع أن يحقق 
خرقا ال يستهان به في أربع كليات، 
لرغم من حداثة انضمامه  ا على 

للمعركة االنتخابية في الجامعة 
لعلماني“  ”ا وكــان  ليسوعية،  ا
قد دعــا المستقلين إلــى اعتماد 
”الورقة البيضاء“، في حال لم يكن 
هناك مرشحون مستقلون لهم 
في بعض الكليات، وذلك بهدف 

معرفة حجم تمثيلهم الفعلي في 
باقي الكليات التي لم يتخذوا فيها 

مرشحين لهم. 
ـــاب،  وتــؤكــد بــيــال بــركــات دي
لمستقلين  ا فريق  لمنسقة في  ا
أنهم ”بــدأوا مشوار األلف الميل 

باتجاه التغيير“. مشيرة إلى أنهم 
أحّبوا أن يؤسسوا فريقا مستقال 
هــذا العام ألنهم شعروا ”خالل 
السنوات الماضية بأن اليسوعية 
لم تكن كما نتمناها ولم نَر أعماًال 
للتحسين من الفرق الرابحة، إضافة 
إلــى أن ما من سبب منطقي ألن 
تكون الجامعة ُمسّيسة“. معبّرة 
لمستقلين  ا وفرحة  عن فرحتها 
ــجــاز غير  ”الــعــارمــة“ بهذا ”اإلن
الضغوطات  لــمــتــوقــع“ بسبب  ا
الكثيرة التي مــورســت مــن قبل 
األطـــراف السياسية على بعض 
ــأن حالة  ــّد ب ــطــالب. ولــكــن ال ب ال
الـــ“قــرف“ التي اصابت الطالب 
الذين هم جزء ال يتجزأ من الشعب 
اللبناني، الذي عانى ما عاناه من 
١٤ آذار، كانت سببا  ٨ و فريقي 
رئيسيا في صنع هذا االنجاز الذي 
من شأنه أن يكسر قيد الثنائية 
على  يخّيم  ال  لـــذي  ا لتقليدي  ا
الجامعات اللبنانية وحسب بل على 

البلد برّمته.

”اليسوعية“... ١٤ آذار تسيطر وحضور ”خارق“ للمستقلين

بعد عاٍم على تعليقها، عادت الحياة الديمقراطية الى كليات 

ومراكز ”جامعة القديس يوسف“ لتكشف عن وجٍه حضاري 

يتعاجز سياسيو لبنان عن إبرازه منذ سنوات. وفاز تحالف ١٤ آذار 

في ١٢ كلية ومجمعين ”زحلة والشمال“ مقابل فوز تحالف٨ آذار 

في سبع كليات، ومجّمع ”صيدا“، بينما فاز ”الخوارنة“ كما في 

كل عام في كلية العلوم الدينية ”الالهوت“، وكان الفتا هذا العام 

الحضور المستقل الذي حقق فوزا ساحقا في أربع كليات ”العلوم 

السياسية، كلية الطب، العلوم المصرفية، والعلوم االجتماعية“، 

حسب النتائج األولية النتخابات الجامعة اليسوعية.
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أفادت ”الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات“ في بيانها ، أنها ”راقبت انتخابات الهيئة 
الطالبية في الجامعة اليسوعية في فروعها كافة، المتحف، مونو، المنصورية، طرابلس، زحلة وصيدا، وقد 
جرت في جو متوتر في كلية العلوم االجتماعية في اوفالن حيث رصدت الجمعية مشكلتين بين الطالب 

خالل الساعات االولى للعملية االنتخابية. وانعكس التشنج والتوتر على ممارسة الطالب طوال اليوم، بحيث 
بدت االجواء المرافقة للعملية االنتخابية بعيدة عن الجو الديمقراطي الذي يجب أن يرافق هذه العملية، 
وخصوصا أن الناخبين في هذه االنتخابات هم طالب جامعيون. أما في الفروع االخرى فقد جرت العملية 

االنتخابية بشكل هادىء نسبيا من دون مشاكل أمنية“. وأشارت الجمعية الى أن ”جامعة اليسوعية 
اعتمدت التصويت االلكتروني والورقي في آن واحد، وهو ما يعتبر ايجابيا ويسمح للطالب الذين يريدون 
التأكد من النتائج او الطعن بها أن يحصلوا على اثبات ورقي لنتائج التصويت“.وأضافت: ”تأخرت أغلب 

اقالم االقتراع باالفتتاح بين الـ ١٠ دقائق والساعة، وقد توزعت االسباب بين تغيب أحد اعضاء هيئة القلم 
او مشاكل تقنية. ولم تكن جميع هيئات القلم مدركة لجميع الجوانب المحيطة بالعملية االنتخابية ولم 
تعتمد المعايير نفسها في جميع االقالم، كما لم تكن مراكز واقالم االقتراع مجهزة الستقبال االشخاص 

ذوي االعاقة“.
ورصدت الجمعية في فرع اوفالن ”عددا من حاالت الضغط على الناخبين من قبل الماكينات االنتخابية 
التابعة لألحزاب التي تصر وتضغط على بعض الطالب لالقتراع لالئحة معينة، اضافة الى االتصال بمن 
لم يحضر الى الجامعة والطلب منه الحضور واالقتراع لجهات معينة، ولم تكن هذه الحاالت مماثلة في 

الفروع األخرى حيث رصدت الجمعية وجودا للماكينات االنتخابية في بقية الفروع لكن لم تكن ناشطة كما 
في اوفالن، بل اقتصر دورها على مرافقة الناخبين الى اقالم االقتراع والطلب منهم بالتصويت الى جهات 

معينة ما يعتبر بدوره ضغطا على الناخبين“.

انتخب الطالب في 

مختلف األحرام ممثليهم، 

منذ العاشرة صباحا وحتى 

الخامسة مساًء 

تصوير: فضل عيتاني
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بأجواء تنافسية ديمقراطية غابت العام 
الماضي، بدأت جامعة القديس يوسف 

حملتها االنتخابية يوم أمس األربعاء.

«اليسوعية» تبدأ حملتها 
االنتخابية بروٍح «رياضية»
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”اليسوعية“ تبدأ حملتها االنتخابية بروٍح ”رياضية“
 الى ساحة رياضية ترفيهية، 

ً
يتهّيأ لك للوهلِة األولى أنك دخلت خطأ

بعضهم يمارس رياضة الـ“Boxing“ بأجواء تنافسية تشجيعية، 

 في األصوات 
ً
وبعضهم يلعب الـ“Babyfoot“ بحماٍس ظهر جليا

المرتفعة، وبعضهم اآلخر يحاول التركيز على هدفه بينما يمارس 

 أن هذا الترفيه تتخلله شعارات 
ً
لعبة الـ“Darts“، ليتبين لك الحقا

ديمقراطية وأعالما لبنانية هنا وهناك، وبعد التدقيق والبحث ترى أن 

هذه األجواء هي إلطالق الحملة االنتخابية في الجامعة اليسوعية، 

أجواء رياضية تنبئ بانتخابات مبنية على الروح الرياضية البعيدة عن 

التشنج والتوتر السياسي.

بعد عاٍم على تعليقها، عادت 
االنتخابات الطالبية في جامعة 
القديس يوسف، من جديد، وبأجواء 
تنافسية ديمقراطية بدأت الجامعة 
اليسوعية حملتها االنتخابية يوم 
أمس األربعاء، وزارت ”البلد“ حرم 
لجامعة  ا لرياضة في  وا ر  االبتكا
ــواء االنتخابية،  لإلطالع على األج
والوقوف على التحالفات التي ما 
زالــت على حالها (التيار الوطني 
لله) مقابل  الحر يسانده حــزب ا
(القوات اللبنانية يساندها تيار 
 الى روٍح جديدة 

ً
المستقبل)، إضافة

ــذي  خلقها الــمــولــود الــجــديــد ال
انضم للمنافسة االنتخابية ألول 
مّرة، وهو فريق المستقلين، وكأن 
أجواء البلد السياسية التي أنتجت 
الحراك المدني في الشارع اللبناني 
انعكست على الجامعات وبدأت 
قيد  يرفض  لث  ثا بطرف  ر 

ّ
تبش

الثنائية ويطمح الى كسرها.

٨ آذار
ــرج عــبــد الــســاتــر  ــرفــض ســي ي
منسق في نــادي التيار الوطني 
الحر تسمية التحالفات الطالبية 
في الجامعة بــاألحــزاب، ويفضل 
تسميتها بالـ“Clubs“ فـ“نحن ال 
نخوض معركة أحزاب سياسية بل 
نخوض معركة من أجل مشروعنا 
وبرنامجنا والرسالة التي نسعى 
إليصالها في الجامعة“ أما المشروع 
االنتخابي لفريق التيار الوطني الحر 
مع ما يضمه من حزب الله متمثًال 
٨ آذار فهو ”مقسم على  بفريق 
عدة افكار منها اكاديمية ومنها 
ترفيهية وبيئية، وتوطيد العالقة 
مــا بين طــالب آخــر سنة بهدف 
تنظيم حفالت التخرج والتنسيق 
مع االســاتــذة“ وتضيف رئيسة 
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نادي التيار في الجامعة كريستيل 
نصر الى هذه الطروحات ”محاولة 
التركيز على مساعدة الطالب الذين 
ال قدرة لهم على التعلم عبر تنظيم 
نشاطات لمساعدتهم ومساعدة 
عائالت فقيرة حتى خارج الجامعة“. 
وال يشعر عبد الساتر بالقلق من أن 
يتخلل االنتخابات أجواء تشنجية 
”ألن الجامعة تحاول المحافظة على 
نمط معين وتحضير المرشحين 
والمنتخبين الذين هم على تنسيق 
دائم مع االدارة“ وألن هناك عالقة 
”صداقة“ ما بين الفرق المتنافسة 

سواء على صعيد المسؤولين أو على 
مستوى األعضاء“ ويرفض التصريح 
عن توقعاته لنتائج االنتخابات 
ويكتفي باإلشارة الى أن ”النتائج 

ستكون متقاربة“.

١٤ آذار
ويشكر أنطوني مسلم من فريق 
١٤ آذار الجامعة ”ألنها أعــادت 
السماح بإجراء االنتخابات الطالبية 
ورّدت لنا الحق بالمحاسبة والتمثيل 
ومنحنا التعبير عن وجه حضاري 
م 

ّ
لبلد“ ويلفت مسل ا ُمغّيب عن 

إلى أنه ”منذ ثالث سنوات قبل 
التعليق كانت االنتخابات يربحها 
الفريق اآلخر ولهذا السبب قدمنا 

 لكسب االصوات“ 
ً
 مغايرا

ً
مشروعا

ويتضمن المشروع ”العمل على 
تقوية الــطــالب فــي المؤتمرات 
وورشات العمل، إضافة إلى إقامة 
مكان خــاص الستراحة الطالب، 
يتضمن أنشطة ترفيهية إضافة 
إلى مطبعة وآلة تصوير ليتمكن 
الطالب من طباعة مشاريعه“. ويعبر 
عن موقفه من الفريق الجديد وهو 
الفريق المستقل فـ“في حال كانوا 
يريدون السير بقرار جديد وخطة 
يضعونها ألنفسهم فأهال وسهًال 
بهم في المنافسة، امــا اذا كان 
هدفهم أن يكونوا ضد السياسة 
وضد اي قرار يصدر من حزب معين 
في الجامعة فنحن ضدهم“ وهذا ما 
ح في االنتخابات وما بعدها.

ّ
سيتوض

“
ّ

مولود ”مستقل
ــون أنفسهم 

ّ
ـــا الــمــســتــقــل أم

فليسوا مهتمين للفوز أو عدمه 
 بأنهم ما زالوا 

ً
ويعترفون ضمنيا

”أقلية“ ولكنهم مقتنعون أنهم 
بدأوا ”مشوار األلف الميل باتجاه 
د بيال بركات دياب 

ّ
التغيير“ وتؤك

ين 
ّ
لمستقل ا فريق  لمنسقة في  ا

 
ً
أنهم أحــّبــوا أن يؤسسوا فريقا
مستقال ألنــهــم شــعــروا ”خــالل 
للتين كنا فيهما في  ا لسنتين  ا
الجامعة بأن اليسوعية لم تكن كما 
نتمناها ولم نَر أعماًال للتحسين من 
الفرق الرابحة، إضافة إلى أنه ما من 

سبب منطقي ألن تكون الجامعة 
 إلى أن هناك 

ً
ُمسّيسة“ مشيرة

ضغوطات عليهم من قبل الطرفين 
اللذين و“إن كانا خصمين اال انهما 

مستعدان لالتفاق علينا“.
ــون في  ــل ــق ــســت ــم ــــــّدد ال وش
بيئية  يا  طروحاتهم ”على قضا
مثل فرز النفايات واعادة تدويرها، 
ونشر التوعية في هــذا السياق 
على صعيد الجامعة، والتركيز على 
النشاطات الثقافية والتعليمية 

ولــيــس فــقــط عــلــى الترفيهية 
ــهــدف من  ــة“. أمـــا ال ــاضــي ــري وال
بية  نتخا ال ا كة  لمعر ا ضهم  خو
ـــاب أن هـــذا الــعــام  فــتــوضــح دي
هدفهم يتركز على صنع وجود 
ألنفسهم ”كخطوة أولى في طريق 
التغيير“. الفتة إلى أنهم يعملون 
على توعية الطالب الجدد الذين 
يدلون بأصواتهم بكل سهولة ”من 
دون ان يعلموا بأن صوتهم يصنع 
الفرق ويقوم بالتغيير ليس فقط 

في الجامعات بل في البلد باكمله“.

وعي ديمقراطي
ات ادارة  وللتوقف على إجـــراء
الجامعة لتجّنب اإلشكاالت خالل 
م  لعا ا االمين  د 

ّ
يؤك بات  االنتخا

د  فــؤا لقديس يوسف  ا لجامعة 
مارون لـ“البلد“ أن إدارة الجامعة 
قامت بمقابالت مسبقة مع الطالب 
مرشحين  غــيــر  و مرشحين  ــن  م
لديمقراطي  ا لــوعــي  ا ”لمنحهم 
ـــالزم ونفسر لهم مــا الهدف  ل ا
من وراء انتخابهم وما هو االطار 
االنتخابي لهم والذي هو انتخاب 
بالشؤون  عنى 

ُ
لهيئات طالبية ت

الطالبية في الجامعة اليسوعية 
عتبر 

ُ
فقط ال غير“ وهي مقابالت ت

 من تذكير الطالب بواجباتهم 
ً
نوعا

وحقوقهم االنتخابية وتوعيتهم 
بية. وعن  االنتخا على األصـــول 
ات التنظيمية فــي يوم  االجــــراء
ــات، وهـــي ”اجـــــراءات  ــاب ــخ ــت االن
تنظيمية روتينية من قبل االدارة 
والعمداء والموظفين واالساتذة، 
على أن تتم مراقبة االنتخابات من 
للبنانية من اجل  ا الجمعية  قبل 
ديمقراطية االنتخابات كالعادة، 
والتعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم 

آلية الدخول والخروج“.
الحملة االنتخابية  وستنتهي 
مساء اليوم، على أن تجري الجامعة 
انتخاباتها يوم االثنين الموافق ٣٠ 
تشرين الثاني الجاري، وعلى أمل 
أن ُينهي الطالب انتخاباتهم كما 

بدأوها... بروٍح رياضية.

تضمنت انتخابات 

 
ً
 جديدا

ً
اليسوعية  مولودا

انضم للمنافسة وهو 

ين
ّ

فريق المستقل
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