
تربية

»14« و»8« يتقا�سمان كليات »الي�سوعية« والكلمة النتخابات الهيئة الطالبية

»القّوات« وحلفاوؤها يح�سدون »اإدارة الأعمال« و»التيار« وحلفاوؤه »الهند�سة«
احلر  الوطني  التيار  من  كل  تقاسم 
وحلفائه في 8 آذار والقوات اللبنانية 
على  السيطرة  آذار   14 م��ن  وحلفائها 
كليات مهمة وكليات اقل اهمية وكما هي 
العادة »ال فائز« و«ال خاسر« في اجلامعة 
اليسوعية، فبرز فوز القوات في ادارة 
االع���م���ال وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر في 
اليوم  وفي حصيلة  واالداب،  الهندسة 
االنتخابي حصد التيار العوني كال من 
االنسانية  العلوم  اللغات 4-13  كليات 
16-4 والعلوم 8-7 والهندسة بنتيجة 
ك���اس���ح���ة وط�����ب االس�����ن�����ان وال���ع���ل���وم 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالت���ص���االت اض��اف��ة ال��ى 
مجمع عبرا، والعالج النفسي احلركي، 
فيما ف���ازت ك��ل م��ن ال��ق��وات اللبنانية 
 ،5-8 االق��ت��ص��اد  كليات  ف��ي  وحلفائها 
وإدارة   ،0-11 التأمني   ،1-4 احل��ق��وق 
االع��م��ال 5-0، وم��ع��ه��د ادارة االع��م��ال 
 1-13 زحلة  ومجمع  والصيدلة،   ،2-9
والشمال 7-3. اضافة الى كلية القبالة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، وال��ت��م��ري��ض،ك��م��ا ت��ع��ادل 

الفريقني في كلية عالج النطق.
وكانت العملية االنتخابية تأخرت في 
العديد من الكليات ووصل التأخير الى 
ساعة في بعض الكليات وذلك السباب 

لوجيستية، ومتيزت العملية االنتخابية 
هذا العام بالكثير من الشفافية والهدوء 
وقد يكون السبب الوضع املستجد بني 
ط��الب ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل��ر وال��ق��وات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��د »ورق����ة ال��ن��واي��ا« وه��م 
االكثر ع��ددا بني الطالب في املجمعات 

املختلفة.
كل  التصويت،  ال��ى  الطالب  وتوّجه 
وكانت  تناسبه،  التي  الالئحة  اخ��ت��ار 
العالقة الشخصية تطغى على العالقة 
احلزبية ف��ي الكثير م��ن احل���االت حيث 
ي��ؤك��د ط���الب »ال��ي��س��وع��ي��ة« دوم���ا انهم 
ع��ائ��ل��ة واح�����دة رغ���م ال��ش��ح��ن امل��ذه��ب��ي 
وال��ط��ائ��ف��ي وال��س��ي��اس��ي ال���ذي عاشته 

اجلامعة طيلة الفترة املاضية.
وت��ن��اف��س��ت ال���ب���رام���ج االك���ادمي���ي���ة 
امل��غ��ّل��ف��ة ب��االدي��ول��وج��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، 
والطالب  اجلامعة  مصلحة  فاختبأت 
خلف االه��داف السياسية التي طرحها 
مرشحو الطرفني الذين تنافسوا بحدة 
اخرى  كليات  فيما  الكليات،  بعض  في 
ش��ه��دت س��ي��ط��رة أم���ا ل��ل��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي 
اللبنانية  للقوات  وإم��ا  احلر وحلفائه، 

وحلفائها في 14 آذار.
الشبابية  املنظمات  م��س��ؤول  وأك���د 

ف��ي »ح��رك��ة ام���ل« إق��ل��ي��م ال��ب��ق��اع محمد 
هزمية، عقب فوز حتالف 8 آذار املكّون 
من »حركة امل« و«التيار الوطني احلر« 
و«احلزب السوري القومي اإلجتماعي« 
ف��ي كلية إدارة األع��م��ال ف��ي زحلة على 
»القوات اللبنانية«، مشيرًا الى أن »هذه 
املعركة لم تكن االولى ولن تكون األخيرة 
وخصمنا كان يستخف بنا وبوجودنا، 
وان م��ا رأي��ن��اه ال��ي��وم ه��و أول الغيث، 

وللحق صوالت وجوالت«.
وراقبت اجلمعية اللبنانية من اجل 
دمي��ق��راط��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ف��ي اجلامعة 
املتحف،  ك��اف��ة  فروعها  ف��ي  اليسوعية 
م��ون��و، امل��ن��ص��وري��ة، ط��راب��ل��س، زحلة 
وص���ي���دا، وف����ي اجل�����ّو ال���ع���ام امل���راف���ق 

للعملية االنتخابية.
وأشارت اجلمعية الى ان االنتخابات 
في جّو متوتر في كلية العلوم االجتماعية 
في هوفالن حيث رص��دت مشكلني بني 
الطالب خالل الساعات االولى للعملية 
االنتخابية، وكان هذا التشّنج والتوّتر 
الطالب  ومم��ارس��ة  أداء  على  منعكس 
طوال اليوم بحيث بدت االجواء املرافقة 
اجلو  ع��ن  بعيدة  االنتخابّية  للعملّية 
الدميقراطي ال��ذي يجب أن يرافق هذه 

الناخبني في هذه  العملية خاصة وان 
االنتخابات هم طالب جامعّيون.

أّم���ا ف��ي ال��ف��روع االخ���رى فقد جرت 
العملية االنتخابية بشكل هادىء نسبيا 

من دون مشاكل أمنية.
وفي تفاصيل عملية االقتراع اشارت 
اجل��م��ع��ي��ة ال���ى ان اجل��ام��ع��ة اع��ت��م��دت 
آن  في  والورقي  االلكتروني  التصويت 
معا ما يعتبر ايجابيا ويسمح للطالب 
ال��ذي��ن ي��ري��دون ال��ت��أك��د م��ن النتائج او 
ال��ط��ع��ن ب��ه��ا أن يحصلوا ع��ل��ى اث��ب��ات 

ورقي لنتائج التصويت.
االنتخابّية،  العملّية  تنظيم  في  ام��ا 
ف��ق��د ت����أّخ����رت أغ���ل���ب اق�����الم االق���ت���راع 
باالفتتاح ما بني ال� 10 دقائق والساعة 
وقد توّزعت االسباب ما بني تغّيب أحد 
اعضاء هيئة القلم او مشاكل تقنّية، لم 
القلم مدركة جلميع  تكن جميع هيئات 
اجلوانب احمليطة بالعملية االنتخابية 
ول���م تعتمد ن��ف��س امل��ع��اي��ي��ر ف��ي جميع 
االق��الم )مثال: طلبت هيئة القلم وضع 
اوراق االقتراع في املغلفات قبل وضعها 
في الصندوق في احد االق��الم، في حني 
قبل  املغلفات  برمي  القلم  هيئة  طلبت 
وضعها بالصندوق في اق��الم اخ��رى(، 

ولم تكن مراكز واق��الم االقتراع مجّهزة 
الستقبال االشخاص ذوي االعاقة.

وامل��اك��ي��ن��ات  ال����ط����الب  أداء  وف����ي 
فرع  ف��ي  اجلمعية  رص��دت  االنتخابية، 
ه��وف��الن ع��ددا م��ن ح��االت الضغط على 
ال��ن��اخ��ب��ني وذل����ك م���ن ق��ب��ل امل��اك��ي��ن��ات 
االنتخابية التابعة لألحزاب التي تصّر 
لالقتراع  الطالب  بعض  على  وتضغط 
االت��ص��ال  ال��ى  اض��اف��ة  معّينة،  لالئحة 
ال��ى اجلامعة والطلب  ل��م يحضر  مب��ن 
منه احلضور واالقتراع جلهات معينة، 
للماكينات  ت��واج��د كثيف  ال��ى  اض��اف��ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة داخ���ل ح���رم اجل��ام��ع��ة في 
هوفالن واستعمالهم لعدد من الصفوف 
ل��ه��م، ول��م تكن هذه  ك��م��راك��ز انتخابية 
احل����االت مم��اث��ل��ة ف��ي ال���ف���روع األخ���رى 
حيث رصدت اجلمعية وجود للماكينات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي ب��اق��ي ال��ف��روع ل��ك��ن لم 
تكن ناشطة كما في هوفالن بل اقتصر 
دوره��ا على مرافقة الناخبني الى اقالم 
االقتراع والطلب منهم بالتصويت الى 
ب��دوره ضغطا  جهات معينة ما يعتبر 
على الناخبني، اضافة الى وجود دعاية 
املراكز خاّصة في  انتخابية في جميع 

فرعي طرابلس وزحلة.

في معركة سياسية بامتياز، بحيث 
ب����«ال���ق���وات  آذار مم��ث��ل��ة  ت��خ��وض 14 
اللبنانية«، »الكتائب« وتيار »املستقبل« 
املعركة ف��ي وج��ه ق��وى 8 آذار م��ن جهة 
وتعتمد  ث��ان��ي��ة.  ج��ه��ة  م��ن  واملستقلني 
اجلامعة القانون النسبي بحيث يختار 
الطالب ممثليهم بحسب الكلية والسنة، 
)إذ ينتخب طالب السنة األولى ممثليهم 

وطالب الثانية ممثليهم وهكذا دواليك( 
ويعمد بعدها ممثلو الطالب املنتخبون 

الى انتخاب رئيس الهيئة.
وظّلت االنفاس محبوسة طيلة النهار 
االنتخابي وحتى ساعات املساء حيث 
ان كال الفريقني كان متفائال بالفوز ومع 
الربح  ب��دأت حسابات  النتائج  ص��دور 
واخل��س��ارة ل��دى الطرفني، حيث ف��از كل 

منهما بكليات مختلفة وتبقى النتيجة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ار اج��ت��م��اع الهيئة 
ال��ط��الب��ي��ة الن��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ه��ا، علما 
ب��أّن كال الطرفني اعتبر نفسه منتصرا 
وكما  اخل��اص��ة،  طريقته  على  واحتفل 

هي العادة خرج كل طرف مرتاحا.
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