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اإلستحقاق الجامعي... إتهامات وحقائق ضائعة
أمس اليسوعية واليوم اللويزة إستحقاق جامعي سياسي بامتياز 

يخرق كل الحواجز العلمية والثقافية التي من أجلها يدخل الطالب الى 

الجامعات. ورغم زعم الجميع بديمقراطية العملية اإلنتخابية التي تتم 

في حرم الكليات إال انها بعيدة كل البعد عن هذا المبدأ، حيث ان تراشق 

 ما. 
ً
اإلتهامات خير دليل على ان ما من أعجوبة توافقية ستحل يوما

 ان 
ً
وبما ان الجامعات تعكس الصورة السياسية للوطن ككل، يظهر جليا

الخالفات تتطور، والطالب “األبطال”، هم الخاسرون األوائل، والمواقع 

اإللكترونية الحزبية تدير اإلنتخابات حسب “هواها” السياسي.

 dorissaad@albaladonline.comدوريس سعد

م��ن ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 
اإلنطالقة حيث تضم أكثر من اثني 
عشر أل��ف طالب. م��رت اإلنتخابات 
الطالبية بخير وسالم امس مع تسجيل 
 
ً
إشكال واحد، تمت معالجته سريعا
في ح��رم كلية إدارة األع��م��ال “ام 
المعارك”. لم تتغير التحالفات من 
سنة الى أخرى وبقيت تحالفات قوى 
الثامن من آذار على حالها، مقابل 
تحالفات قوى الرابع عشر من آذار، 
 أن المعركة هي معركة اثبات 

ً
علما

وجود بين العونيين والقواتيين في 
 
ً
 إدارة األعمال، وطبعا

ً
الجامعة خصوصا

 من حلفائه 
ً
يتلقى كل فريق دعما

السياسيين من حزب الله، وحركة أمل، 
كما تيار المستقبل واألحرار وغيرهم. 
ولفت مسؤول الجامعات الخاصة 
في بيروت في التيار الوطني الحر 

ج��ان- ج��اك مانايان ال��ى ان اج��واء 
إنتخابات اليسوعية كانت ديمقراطية 
رغم كل الضغوطات التي فرضها 
 ال��ى ان��ه لم 

ً
الفريق اآلخ���ر، مشيرا

تسجل أي خ��روق��ات قانونية في 
العملية اإلنتخابية. وصرح ان موقع 
 كاذبة 

ً
القوات اللبنانية ينشر اخبارا

 ما نشر عن وجود مسلح في 
ً
خصوصا

حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا - 
المنصورية. كما اعتبر المندوب العام 
لحرم العلوم الطبية والمرشح عن 
رئاسة الصيدلة ايلي بستاني ان اليوم 

.
ً
اإلنتخابي كان راقيا

فيما اشار  رئيس دائرة “الجامعات 
الفرنكوفونية” في مصلحة طالب 
“القّوات اللبنانّية” نديم يزبك الى ان 
المعلومات التي تعطى من المندوبين 
المتواجدين في حرم الكليات هي ما 

 
ً
تنشر على الموقع اإللكتروني موضحا
أن ال مشكلة لدى طالب “القّوات” 
بوجود طالب حزب الله وحركة امل في 
الجامعة، إنما مشكلتهم هي بطريقة 

وجودهم وطريقة فرض رأيهم. 

تهديدات...
واكد مسؤول تيار المستقبل عمر 
 من قبل 

ً
كبي انه تم تهديده مباشرة

شخص غير م��ع��روف، عبر اتصال 
مجهول الرقم، قال “إذا نزلت على 
الجامعة ستكسر رجليك”. وردا على 
ما يذاع من التيار اآلخر على انه هو من 
تلقى التهديدات قال “لسنا نحن من 
نحمل السالح، ونرهب به الناس، نحن 

من قدمنا شهداء ثورة األرز”. 
ورد مسؤول جامعات هوفالن في 
حركة امل رائد منصور ان “فتيات 
وشبانا تلقوا إتصاالت تهديد من 

خط أرض��ي، وكشف انه يعود الى 
مكتب لتيار المستقبل في منطقة 
القنطاري”. وتابع “تعتبر القوات ان 

الجامعة هي جامعة بشير الجميل 
ويشيعون في كل الجامعة ان الشيعة 
يريدون السيطرة على المسيحيين 
وقمعهم وترهيبهم بقوة السالح”. 
فيما لفت مندوب التعبئة التربوية 

في مجمع العلوم اإلجتماعية حسين 
الحاج الى ان “الفريق اآلخر بطل افالم، 
وليس حزب الله الذي اتى الى الجامعة 
بثياب عسكرية في اليوم اإلنتخابي 

بل هم “. 

وفي اللويزة 
وعن جامعة سيدة اللويزة التي 
ت��واج��ه إستحقاقها ال��ي��وم حيث 
التحالفات تبقى على حالها بين 8 و14 
آذار، وكانت إدارة الجامعة اتخذت قرارا 
بفصل طالب من الطرفين السياسيين 

على خلفية إشكال دار بينهما. 
واك��د طالب كلية العلوم ادغ��ار 
برمانا ان اإلنتخابات نزيهة وحرة، 
وديمقراطية في الجامعة، في حين 
اسف على كل المشاكل التي تحصل 
 
ً
بين كل األقطاب السياسيين، معتبرا
انها تسيء ال��ى الجامعة وطالبها 
بشكل أساسي. وامل ان يسود الهدوء 

فور إنتهاء اإلنتخابات.
فيما نوه مسؤول القوات اللبنانية 
روي حداد الى انه و”منذ ثالث سنوات 
يربح تحالف 14 آذار بفارق العديد من 
األصوات وهذه السنة ستكون النتيجة 
مماثلة، رغم العديد من التهديدات 
والمشاكل، ولكن العملية اإلنتخابية 
ستكون ديمقراطية وراق��ي��ة على 

مستوى الجامعة والطالب”. 
واع��ت��ب��ر م��س��ؤول األن��ش��ط��ة في 
الكتائب اللبنانية سيريل رعيدي ان 
التحضير لإلنتخابات بدأ منذ فصل 
 الى انه ال يجوز حصول 

ً
الصيف، الفتا

 
ً
المشاكل في حرم جامعي وخصوصا
في المجتمع المسيحي الذي يرفض 
العنف. كما لفت م��س��ؤول التيار 
الوطني الحر إيلي غنيمه الى ان الجو 
العام في الجامعة جيد، ويعمل التيار 
على تخفيف اإلحتقان، رغم إصراره 
على إعادة التحقيق في الحادث الذي 
حصل. واوضح ان التيار قد عمل بجد 
هذا العام وهو ال يسعى الى الفوز 
بل الى تقليص الفارق الكبير في 

األصوات.

ال مشاكل تذكر 

راقبت الجمعية اللبنانية من 
اجل ديمقراطية االنتخابات، 
انتخابات المجالس الطالبية 

في جامعة القديس يوسف، 
واثنت الجمعية على التطور 
الذي ادخلته ادارة الجامعة 
على قانونها االنتخابي في 
الفترة االخيرة ال سيما في 

اعتماد نظام التصويت 
االلكتروني. واشارت الجمعية 

الى اّن تنظيم العملية 
االنتخابية من قبل الجامعة 

كان جيدا ولم تشهد 
العملية االنتخابية اي 

مشاكل تذكر.

 يتراشق اإلتهامات 
ٌ

كل

والتهديدات والنتيجة 

واحدة : إحتقان كبير وصل 

الى قلب الشباب

البلد  ؟   
ً
هل ستحل اعجوبة توافقية في الجامعات يوما

2725العدد    2011-11-04 الجمعة   




