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6509العدد    2018-10-26 الجمعة 

 لرا ال�شيد

ل����ن ي����ك����ون ي������وم غ����د ال�����ش��ب��ت 

»ع�����ط�����ل�����ة« ل������ط������الب »ج����ام����ع����ة 

 )USJ( ي�����و������ش�����ف«  ال����ق����دي���������ش 

ب����ل ����ش���ي���ك���ون ي������وم »احل�������ش���م« 

ح������ي������ث ������ش�����ت�����ج�����ري م����ع����رك����ة 

ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف اآخ�������ر ح���ل���ق���ة يف 

الطالبية  الن��ت��خ��اب��ات  م�شل�شل 

ا�����ش����ت����ح����ق����اق  يف  اجل�����ام�����ع�����ي�����ة 

ي��ن��ت��ظ��ره ال���ط���الب ���ش��ن��وي��ًا ن��ظ��رًا 

تتمتع  ال��ت��ي  اخل�����ش��و���ش��ي��ة  اإىل 

ب��ه��ا اجل���ام���ع���ة ال��ي�����ش��وع��ي��ة من 

مكّر�شة  ومذهبي،  حزبي  تنّوع 

م���ن���اف�������ش���ة ط����الب����ي����ة حت����م����ل يف 

م��ع��رك��ة تثبيت وج��ود  ط��ي��ات��ه��ا 

ب����ال����ه����دوء  ي���ت�������ش���م  اأن  ُي������وؤم������ل 

ال��ط��ب  خ�������ش���و����ش���ًا يف ك���ل���ي���ات 

واإدارة  والق��ت�����ش��اد  وال��ه��ن��د���ش��ة 

ب������ريوت  اأح�������������رام  الأع��������م��������ال يف 

وك�����ذل�����ك يف جم���م���ع���ات ���ش��ي��دا 

انتهت  حيث  وزحلة  وطرابل�ش 

ال����ت����ح���������ش����ريات ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة 

لختيار جمال�ش الطالب املوزعة على خمتلف الكليات 

التي ت�شهد حماوة متفاوتة.

اجلامعة،  يف  للتحالفات  النمطية  ال�شورة  تتبدل  مل 

فيخو�ش »تيار امل�شتقبل« و»القوات اللبنانية« و»حزب 

ال��ك��ت��ائ��ب« م���ع »احل�����زب ال��ت��ق��دم��ي الإ����ش���راك���ي« ال���ذي 

الإن��ت��خ��اب��ات �شفًا واح����دًا مب��واج��ه��ة »التيار  ي�����ش��ارك يف 

الوطني احلر« و»حزب اهلل« و»حركة اأمل« وحلفائهم، 

فيما ت�شعى جمموعة من امل�شتقلني اإىل اقتنا�ش مقاعد 

من احلزبيني. 

على وق��ع امتعا�ش م��ن جل��وء اجل��ام��ع��ة لخ��ت��ي��ار يوم 

ال�شبت لإجراء الإنتخابات خارج اإطار اأيام التدري�ش عّل 

الإنتخابية  املاكينات  تعمل  التجاذبات،  من  يحّد  ذلك 

عن  للتعبري  عطلتهم  ي���وم  يف  امل��ق��رع��ني  ل���ش��ت��ق��ط��اب 

لوائح  يف  الن�شبي  النظام  وفق  ممثليهم  واختيار  راأيهم 

ُم��ق��ف��ل��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ك��ل��ّي��ة وه���و م��ق��ب��ول اإج���م���اًل من 

حقيقيًا  متثياًل  ُت�شكل  الن�شبية  اأن  م��ن  انطالقًا  ال��ط��الب 

جل��م��ي��ع الأط������راف وي�����ش��ّع��ب ال��ت��ك��ه��ن ب��ال��ف��ائ��ز، ع��ل��ى اأن 

يقرع الطالب اإلكرونيًا �شرط ح�شورهم اإىل الكلية مع 

البطاقة اجلامعية التي تخّولهم الت�شويت.

 ي�شعى الفريقان اإىل اإثبات نوع الأكرثية يف اجلامعة 

ال��ت��ي حت�����ش��ل امل��ع��رك��ة الأق�����وى ف��ي��ه��ا ب��ني الأق���ط���اب يف 

»هوفالن« و»املن�شورية«، وتبقى عني الطالب غدًا على 

الفائز  هوية  �شتحدد  التي  الت�شويت  نتائج  �شتفرزه  ما 

و�شتبنّي ملن �شتكون الغلبة يف اآخر عملية دميوقراطية 

قدر  على  ختامها  يكون  اأن  ّي��وؤم��ل  ال��ع��ام  لهذا  جامعية 

الدميوقراطية  ثقافة  ب��اأن  موؤمن  �شباب  واآم���ال  تطلعات 

هي اخليار الأن�شب للعبور اإىل الدولة املوؤ�ش�شاتية.

اإىل  كتف  اإىل  كتفًا  املناف�شة  »امل�شتقبل«  يخو�ش 

ن�شب  وي�شع  التقدمي«   - الكتائب   - »ال��ق��وات  جانب 

ع��ي��ن��ي��ه ال���ف���وز م���ع ح��ل��ف��ائ��ه، ب��ح�����ش��ب م���ا ي��و���ش��ح من�شق 

مكتب اجلامعات اخلا�شة يف م�شلحة ال�شباب يف تيار 

الإنتخابات يف  اإج��راء  اأن خيار  امل�شتقبل، بكر ح��الوي، 

يوم عطلة قد يوؤثر ن�شبيًا على ن�شبة الإقراع لكن الطالب 

مل�شروع  والت�شويت  راأي��ه��م  ع��ن  التعبري  على  م�����ش��ّرون 

وكل  الطالب  واحتياجات  كافة  اجلامعة  �شوؤون  يحمل 

لفتًا  الفوز،  اأج��ل  من  يعمل  واجلميع  جاهزة  املاكينات 

اإىل  ينجح  املعتمدة  ب�شيغته  الن�شبي  النظام  »اأن  اإىل 

اأي  �شيطرة  ومينع  ال��ط��الب،  جميع  متثيل  يف  كبري  ح��د 

من الأطراف على جميع مقاعد الهيئة الطالبية يف كلية 

معينة ال يف حالة التزكية«.

ويعترب حالوي »اأّن املعركة الأكرب تركز كما يف كل 

�شنة، يف جممع هوفالن وحتديدًا يف كلّية اإدارة الأعمال، 

ي�����ش��م الهند�شة  ال����ذي  وك��ذل��ك يف جم��م��ع امل��ن�����ش��وري��ة 

اأب��ع��ادًا  طياتها  يف  حتمل  املناف�شة  والإع����الن.  وال��ع��ل��وم 

�شيا�شية«.

تاأخذ انتخابات »الي�شوعية« حّيزًا مهما يف ح�شابات 

الرئي�ش  منها  ت��خ��ّرج  التي  اجلامعة  كونها  القواتّيني 

ال�شهيد ب�شري اجلمّيل. وي�شدد م�شوؤول دائرة اجلامعات 

ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة يف »ال����ق����وات«، م��ن��ري ط��ن��ج��ر ع��ل��ى »اأن 

بقرار  يتاأثروا  ول��ن  راأي��ه��م  عن  للتعبري  �شياأتون  الطالب 

النهار  اأن  وي��ع��ت��ربون  عطلة  ي��وم  يف  ال�شتحقاق  اإج���راء 

�شيكون مف�شليًا مل�شتقبل جامعتهم و�شيقرعون ملن 

اأن »معنوياتنا كقوات  اإىل  ميّثلون تطلعاتهم«. ويلفت 

النتائج«،  اأف�شل  لتحقيق  مرتفعة  وكتائب  وم�شتقبل 

م����وؤك����دًا اأن »ال���ط���الب ���ش��ي�����ش��م��ع��ون ال���ن���داء و���ش��ي��ن��زل��ون 

�شنوات  منذ  بداأناها  التي  امل�شرية  ملوا�شلة  للت�شويت 

ل��ذل��ك ف���اإن �شعارنا ك��ان:  م�شرية احل��ق وال�����ش��وت احل��ر 

الي�شوعية بحاجة لإلك، لبي النداء«.

اإىل  ب��الإن��ت��خ��اب��ات  امل�شاركة  اإىل  »ال��ت��ق��دم��ي«  ي��ع��ود 

ان��ط��الق��ًا من  ال��ق��وات -ال��ك��ت��ائ��ب«  ج��ان��ب »امل�شتقبل- 

م���ب���داأ ال��ت��واف��ق ع��ل��ى ال���ربام���ج الإن��ت��خ��اب��ي��ة الأك��ادمي��ي��ة 

بغ�ش النظر عن اأية ح�شابات اأخرى، ويعترب م�شوؤول 

التقدمي«  ال�شباب  »منظمة  يف  اخل��ا���ش��ة  اجل��ام��ع��ات 

اأ�شا�شه  اأي ط��رف  م��ع  »ال��ت��ق��ارب  اأن  اأب���و احل�شن  ن���زار 

ال���ط���الب. واخل���ي���ار ي��ت��م ات���خ���اذه وف���ق ب��رن��اج  م�شلحة 

مكاتب  اإىل  الو�شول  وغايتنا  طرحه  يتم  ال��ذي  العمل 

وتكون  الإنتخابات  بعد  براجمها  تنّفذ  فاعلة  طالبية 

�شوت كل الطالب«، م�شريًا اإىل »اأن اإجراء الإنتخابات 

لالإلتفاف  يوم عطلة خطوة حتمل يف طياتها حماولة 

وعلى  راأي���ه  ع��ن  بالتعبري  ال��ط��ال��ب  ح��ق  على  ال�شمني 

ح�����ش��ن ال��ت��م��ث��ي��ل م���ن خ����الل اخ��ت��ي��ار ت���اري���خ ال��ت�����ش��وي��ت 

يف ي���وم ع��ط��ل��ة ول��ي�����ش يف ي���وم ت��دري�����ش ع����ادي حيث 

العملية  اأن مت��ر  اآم����اًل »يف  ت��ل��ق��ائ��ي��ًا«،  ي��ك��ون احل�����ش��ور 

الدميوقراطية بهدوء«.

[ مناف�سة طالبية وتنّوع حزبي ومذهبي يف »�لي�سوعية«  )جورج فرح(

انتخابات »الي�صوعية«.. حتالفات تقليدية ل�صبت حا�صم


