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مواجهة بني  8و� 14آذار يف «الي�سوعية» و «الن�سبية» ثالثهم
الكل يتو ّقع الفوز والكلمة الف�صل يف  3ت�شرين الثاين

حممدجابر:

ال تختلف النسخة احل��ال��ي��ة من
انتخابات جامعة «اليسوعية» ،والتي
ستجرى اخلميس  3تشرين الثاني
ع��ن النسخة ال��س��اب��ق��ة« ،فالقانون
هو هو» ،النسبية تلك الصيغة التي
تتخلى ع��ن��ه��ا ال��ط��ب��ق��ة السياسية،
وقبل بها ط�لاب جامعة اليسوعية
على مضض بعدما فرضتها اإلدارة
عليهم ال��ع��ام امل��اض��ي ،وه��م اكتفوا
بشرف تسجيل اإلعتراض ،ولكن كان
ما كان ،وستجري اإلنتخابات بنفس
القانون.
ك��م��ا ان ال��ت��ح��ال��ف��ات ه���ي ذاتها
النسيج السياسي اللبناني املنقسم
بني  8و 14آذار ،سيتقاسم املنافسة
على الكليات ب�ين الئحتني وصراع
على رؤس���اء الكليات ،فيما منظمة
الشباب التقدمي ستتجه الى املقاطعة
كما تؤكد مصادرها ،ف��األح��زاب هي
ال��ت��ي ستنتصر بالنهاية والطالب
وب��ع��د رح��ل��ة املنافسة ال��ش��رس��ة بني
زمالء اإلختصاص الواحد ،والسنة
الواحدة ،سيتجهون فيما بعد لتبادل
القبل.
تدخل اليسوعية املواجهة لتقاسم
غ��ل��ة امل��ق��اع��د ،ب��ص��راع س��ي��اس��ي في
ام��ت��ي��از ،بعيد ك��ل البعد ع��ن مشاكل
الطالب األكادميية ،وغالء اقساطهم،

أثناء االنتخابات في العام املاضي
فالهيئات الطالبية ،لن يراها الطالب
اال في األيام الثالثة التي تسبق فتح
ال��ص��ن��ادي��ق ،وب��ع��ده��ا سيحتفل من
يحتفل لتنضم الهيئة ،ال��ى «متحف
الهيئات السابقة».
ول���ك���ن اجل���دي���د ف���ي انتخابات
جامعة اليسوعية هذا العام ،انشاء
هيئة خاصة مهمتها اإلش��راف على
العملية اإلنتخابية اقتراعا وبرامج
وك��ل امل��راح��ل ال��ت��ي تسبق وتواكب
اإلنتخابات ،اضافة الى تشكيل جلان
مهمتها ال��ت��واص��ل ب�ين ك��ل القوى
امل��ت��ن��اف��س��ة ،ف���ي م��ح��اول��ة جلمعها
للتخفيف من حدة اخلطاب السياسي
والتي غالبا ما تترجم الى مواجهات
بني األطراف التقليدية املتنافسة.

وي����ب����دو ن�����دمي ي���زب���ك (م���س���ؤول
اجلامعات الفرانكوفونية في القوات
اللبنانية) ،واث��ق�� ًا م��ن ف��وز القوات
و 14آذار وبنتيجة كبيرة ستكون
اقوى من العام املاضي ،مستند ًا الى
تنامي ق��وة ال��ق��وات اللبنانية بعد
العام  2006حيث اصبحت منتشرة
ب��ش��ك��ل ك��ث��ي��ف ب�ي�ن ال���ش���ب���اب وفي
معظم املناطق ،واع��د ًا بأقصاء قوى
 8اذار كليا من  3مجمعات للجامعة
اليسوعية ،مؤكدا ان كل اإلحصاءات
التي متلكها ماكينة القوات تؤكد هذا
األمر
وف��ي إط��ار السياسة اإلنفتاحية
على الطوائف ،فإن القوات سترشح
الطالب محمد صالح (م��ن الطائفة

الشيعية) عن سنة  3ادارة األعمال،
غامزا من قناة التيار الوطني احلر،
بأن هناك سنة وشيعة موارنة اكثر
من املوارنة.
من جهته انطوان سعيد (مسؤول
اليسوعية في التيار الوطني احلر)
يصف حتضيرات التيار وقوى  8اذار
بأنها جيدة جدا ،وهناك تفاؤل كبير
حسب اج���واء املاكينة اإلنتخابية،
مؤكدا بأن النتائج ستكون افضل من
العام املاضي ،الفتا الى ان ما جرى
العام املاضي في انتخابات مجمع
مونو لم يكن خسارة للتيار الوطني
احل����ر ،ب��ل ك���ان ه��ن��اك ش��ب��ه تعادل،
م��ع نسب ط�لاب اك��ث��ر ل��ن��ا .وال ميكن
احلديث عن تراجع للوجود العوني.
وحت��دث سعيد عن ان التحالفات
ستكون تقليدية كما كل عام ،الفتا الى
ان احلزب اإلشتراكي لم يعلن موقفه
ال��ي��وم ،مؤكدا ان هناك معارك قوية
في معظم الكليات.
اش��������ارة ال�����ى ان اإلن���ت���خ���اب���ات
س��ت��ج��رى ف���ي ك���ل م���ن م��ج��م��ع مونو
للعلوم األج��ت��م��اع��ي��ة (وال����ذي يضم
كليات احلقوق والعلوم السياسية
وادارة األعمال والعلوم اإلقتصادية
والتأمني) وفي مجمع كلية الهندسة،
وفي كلية العلوم ،وكلية الطب ،وفي
كلية األداب ،اض��اف��ة ال��ى مجمعات
البقاع والشمال واجلنوب.
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مواجهة قا�سية يف «اجلامعة الي�سوعية»:
الكل ينتظر ما تفرزه ال�صناديق

حممد جابر:

تخوض اجلامعة اليسوعية اليوم معركة انتخاب هيئتها
الطالبية ،في مواجهة ستكون شرسة وتقليدية بني  8و 14آذار.
وقبل ساعات من املواجهة حشد الطرفان كامل قوتهما ،وجمعا
السالح املتاح الستخدامه في معركة ،مضمونها سيكون بكل
تأكيد سياسي بحت ،ول��ن يكون ال��ط�لاب س��وى وق���ود ملعركة
ستستثمرها األحزاب ،إلضافة هذا االنتصار لهذا أو ذاك.
وستكون املواجهة شرسة في كلية إدارة األعمال ،حيث فاجأت
قوى  14آذار العام املاضي التيار الوطني احلر بفوز ولو صعب،
علم ًا أن القاعدة العونية في مجمع مونو كانت تستعد لالحتفال
بالفوز قبل أن تُفاجأ ،وستكون املواجهة القوية في إدارة األعمال
والهندسة ،فيما تقدم العونيون  0-2في كلية اآلداب ففازوا في
كليتي التغذية والترجمة ،وف��ازت القوات اللبنانية وحلفاؤها
أيض ًا بالتزكية في كلية التأمني ،وتبقى املعركة على باقي الكليات
ال سيما الكبيرة منها.
{ ويصف انطوان سعيد حتضيرات العونيني ،بأنها جيدة
جد ًا ،ولكنه في املقابل يستدرك بأن هناك معارك قوية في معظم
الكليات ،ومن الصعب حتديد الفائز نظر ًا للمواجهة الشرسة،
الفت ًا إلى أن التحالف مع حركة «أمل» و «حزب الله» متني ،إضافة
إل��ى املستقلني ال��ذي��ن نتعاون معهم وندعمهم ف��ي العديد من
الكليات.

{ من جهته ،أصدر مسؤول الهيئات الطالبية في «القوات
اللبنانية» شربل عيد بيان ًا دعا فيه الطالب إلى التوجه بكثافة إلى
صناديق االقتراع ،والتصويت للقوات و 14آذار ،مؤكد ًا أهمية
معركة اليسوعية واللويزة في تثبيت الوجود املسيحي ،فنحن
غدا نكون أو ال نكون ،وقال :غد ًا نجُ ّدد الوالء كجيل مسيحي شاب
لثوابت القضية املسيحية ،أو نعلن انتسابنا لثوابت غريبة عن
قيمنا وتراثنا الفكري والتاريخي ،ثوابت والية الفقيه وملحقاتها،
مؤكد ًا أننا قوم امتهن االمتحانات الصعبة ،وعشق التحديات
القاسية ،فكلنا إميان بأنكم بحجم املسؤولية والتضحيات.
{ م��ن جهة أخ���رى ،أص���درت اجلمعية اللبنانية م��ن أجل
دميقراطية االنتخابات بيان ًا جاء فيه« :بعدما راقبت «اجلمعية
اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» االنتخابات الط ّالبية
ف��ي جامعة القديس يوسف ف��ي العامني  2009و 2010تعود
اجلمعية اليوم لكي تراقب هذه االنتخابات بعدما كانت قد عملت
في الفترة املاضية على تطوير نظام اجلامعة االنتخابي بالتعاون
مع اإلدارة واجلهات املعن ّية» .وسينتشر مراقبو اجلمعية في
جميع أح��رام اجلامعة في بيروت واملناطق اللبنان ّية األخرى،
وسيراقبون تفاصيل إج���راءات العملية االنتخابية ،وكذلك
عملية الفرز ،كما ستقوم اجلمعية بإصدار تقرير حول العملية
االنتخابية ستضعه على موقعها األلكتروني في وقت الحق .هذا
وستنشر اجلمعية بيان ًا حول أبرز مالحظاتها ،وتقييمها لليوم
االنتخابي ،غد ًا بعد الظهر.
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مناف�سة �صعبة يف انتخابات طالب «اجلامعة الي�سوعية»
تنتهي با�ستعادة «الوطني احلر» وحلفائه ملعظم الكليات

كتب حممد جابر:

اقتراع الكتروني في «إدارة األعمال»

كسب التيار الوطني احلر وحلفاؤه
ف����ي اجل���ام���ع���ة ال���ي���س���وع���ي���ة املعركة
االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��اف��س التقليدي
«القوات اللبنانية» وحلفائها في  14آذار،
بفوزه مبعظم كليات اجلامعة ،وباعتراف
املنافسني ،وإن ك��ان هناك ت��ض��ارب في
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ع��دد الكليات ال��ت��ي فاز
ك��ل ط���رف ف��ي��ه��ا ،ول��ك��ن ال��ن��ت��ائ��ج شكلت
م��ف��اج��أة ك��ب��ي��رة ،ال سيما ب��ع��د احلملة
التعبوية التي سبقت االنتخابات ،حيث
اعتبر مناصرو التيار الوطني احلر أن
االنتخابات  -االجناز هي أفضل نتيجة
منذ انطالقة العمل الطالبي العام .1994
وفي نظرة سريعة الى النتائج ،تبني
أن ال��ف��وز ف��ي الكليات ك��ان صعب ًا على
الطرفني ،حيث كانت النتائج متقاربة
الى حد كبير ،باستئناء بعض الكليات،
ال سيما الكليات احملسوبة تقليدي ًا لهذا
الطرف أو ذاك ،إال ان احملصلة النهائية
كانت استعادة التيار للجامعة اليسوعية
بالكامل في بيروت.
وك���ان���ت ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع فتحت
صباح ًا في مجمعات اجلامعة اليسوعية
في مونو ،والعلوم اإلنسانية ،والطب
وال���ع���ل���وم ،وال���ه���ن���دس���ة  -م����ار روك����ز،
اضافة الى مجمعات الشمال واجلنوب
والشمال ،وس��ط معارك قوية في معظم
الكليات ،ورغم توقع للعديد من مصادر
الطالب التفاؤل بفوز هذه الفئة او تلك،
اال ان اجلميع كان في حالة حذر شديد،
وي��ت��أه��ب اس��ت��ع��داد ًا إلدخ����ال اك��ب��ر عدد
ممكن من الطالب للتصويت.
حركة االزدح����ام عند اق�لام االقتراع
ك���ان���ت ت���ت���ف���اوت ب�ي�ن حل��ظ��ة وأخ�����رى،
وامل��اك��ي��ن��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ك�لا الطرفني
نشطت في محاولة منها لزيادة الدعم،
ولم يسجل طيلة فترات االنتخابات أي
اشكال يذكر ،بل إن االنضباط كان يفوق
كل تصور ،وقد اشاد مراقبو اإلنتخابات
واللجان املخولة باملراقبة بدميقراطية
اإلنتخابات وحسن سيرها.
امل��واج��ه��ة ف��ي إدارة األع��م��ال كانت
قوية وش��رس��ة ،خصوص ًا وان��ه��ا غالبا
ما تنتهي بفارق ضئيل لهذا الفريق او
ذاك ،وق��د ل��وح��ظ ح��رك��ة ق��وي��ة ف��ي داخل
الكلية ،خصوص ًا بعدما فصلت كمبنى
ع��ن ال��ع��ل��وم االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي انتقلت
إل��ى مبنى آخ��ر ،وف��ي احل��ق��وق والعلوم
ال��س��ي��اس��ي��ة ّ
مت خ���وض م��ع��رك��ة طاحنة
أيض ًا ،علما ان الكليتني غالب ًا ما تشهدان
كثافة ملستقلني ،كذلك ّ
مت خوض معركة
قوية في كلية الهندسة  -ماروكز.
وب��ع��د س��اع��ات م��ن االق���ت���راع أقفلت
صناديق االقتراع ،ودخل الطالب مرحلة
حبس األنفاس استعداد ًا ملهرجان صدور
النتائج ،حيث يستعد الفائز لالحتفال
فيما اخلاسر يدخل مرحلة خيبة األمل،
وق��د ك��ان هناك انتشار مكثف للعناصر
األم��ن��ي��ة ف���ي م��ح��ي��ط ك��ل��ي��ات اجلامعة
اليسوعية ،وخصوص ًا في مجمع مونو
الذي يشهد أشرس املعارك.
وأف������ادت «اجل��م��ع��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة من
أجل دميوقراطية االنتخابات» في بيان
ل��ه��ا أن��ه��ا راق��ب��ت ان��ت��خ��اب��ات املجالس
الطالبية ف��ي جامعة القديس يوسف،

في جامعة العلوم اإلجتماعية هوفالن
 مونو ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا املنصورية ،وجامعة العلوم الطبية -طريق الشام ،وجامعة العلوم اإلنسانية
 ط���ري���ق ال����ش����ام ،وج���ام���ع���ة االبتكاروالرياضة املتحف  -طريق الشام ،ومركز
الدروس اجلامعية في لبنان الشمالي -
طرابلس ،ومركز ال��دروس اجلامعية في
لبنان اجلنوبي  -صيدا.
وأثنت اجلمعية على «التطور الذي
أدخ��ل��ت��ه إدارة اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى قانونها
االنتخابي في الفترة األخيرة ،وال سيما
في اعتماد نظام التصويت األلكتروني
كتجربة أولى في كلية إدارة األعمال في
هوفالن ،وحتديد أماكن خاصة للحمالت
االن��ت��خ��اب��ي��ة بشكل م��ت��س��او ب�ين جميع
املرشحني ،وتوحيد توقيت ال��ف��رز عند
الساعة السادسة والنصف مساء في كل
أحرام جامعة القديس يوسف».
وأشادت «بالتعاون الكامل واملتواصل
من إدارة اجلامعة مع فريق عمل اجلمعية
منذ عام  2009حتى اليوم».
وأش������ارت إل���ى أن ت��ن��ظ��ي��م العملية
االنتخابية من اجلامعة «ك��ان جيدا ولم
تشهد العملية االنتخابية أي مشاكل
ت��ذك��ر ،باستثناء إش��ك��ال طفيف حصل
صباح ًا في مجمع العلوم االجتماعية -
هوفالن ،ومتت السيطرة عليه من إدارة
اجلامعة».
وبعد فرز صناديق االق��ت��راع ،أفرزت
ال��ن��ت��ائ��ج ف�����وز ًا ل��ل��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احلر
وحلفائه حيث ف���ازوا ف��ي كليات إدارة
األعمال ،التغذية ،العلوم املخبرية ،طب
األس��ن��ان ،ال��ه��ن��دس��ة ،ال��ت��رج��م��ة ،اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،العلوم االقتصادية،
العلوم ،الطب ،املعلوماتية واإلتصاالت،
ف��ي��م��ا س��ج��ل ت���ع���ادل ف���ي ك��ل��ي��ة احلقوق
( )5 - 5مع ف��وز ملستقل واح��د ،فيما مت
التوافق في كلية العلوم السياسية على
اعطاء الرئاسة للمستقلني ،فيما فازت
«القوات اللبنانية» وحلفاؤها في  14اذار

...وباألوراق في الكليات األخرى
في كليات التمريض وإدارة الشركات،
وف������ازت ب���ف���ارق ض��ئ��ي��ل ف���ي مجمعات
اليسوعية في صيدا وزحلة وطرابلس.
وبعد انتهاء عمليات الفرز وصدور
النتائج احتفل العونيون وحلفاؤهم في
« 8آذار» في الكليات الفائزة ،وخاصة في
مجمع مونو ،ال��ذي شهد انقالب ًا جذري ًا
من سيطرة لـ « 14آذار» العام املاضي،
ال��ى ف��وز كبير ل��ـ « 8آذار» ،وه�� ّن��أ رئيس
جلنة ال��ش��ب��اب وال��ش��ؤون الطالبية في
التيار الوطني احلر الفائزين باجلامعة
اليسوعية.
وقصد الطالب الفائزون واملناصرون
الرابية حيث استمعوا لتهاني رئيس
تكتل اإلصالح والتغيير العماد ميشال
عون الذي قال لهم« :أهنئكم على اجلهد
واالنتصار الكاسح ،أهنئكم على نوعية
االنتخاب لهذا العام ،فاليوم ،ال ميكننا
أن ن��ش��رك ال��ش��ب��اب م��ن دون أن يكون
لديه ح��د أدن��ى م��ن الثقافة السياسية،
م��ع��رك��ت��ن��ا امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ه���ي السماح
باحملاضرات السياسية في اجلامعات،
ألن ه��ذا اجل��زء ال يتجزأ من حتضيركم
لتولي مسؤولياتكم ف��ي املستقبل ،ال
يجوز أن تبنى احلياة السياسية على
ش��ائ��ع��ات ألن ه���ذا يصنع ال��ض�لال في
املجتمع ،اليوم الشعب اللبناني مض ّلل
سياسي ًا ،الشعب يائس وليس لديه ثقة
ب��أح��د ،ليس صحيح ًا أن الكل يكذبون
وأن ليس هنالك إص�لاح ،في لبنان قوة
فاعلة وهو الشباب املثقف ،نريد االحتاد
ألج��ل ال��ب��ن��اء ،لنصل إل��ى درج���ة الدولة
املدنية التي يكون مرتكزها املواطنة ال
االنتماء املذهبي ألننا كلنا بشر ،األرض
هي التي تعطي الهوية ،أنتم لبنانيون
ألن أرضكم اسمها لبنان ،حافظوا عليها
وال تبيعوها ،واالنتخابات الطالبية هي
بداية».
وأص���در ح��زب الكتائب ب��ي��ان�� ًا حول
النتائج أكد فيه فوز طالب قوى الثامن
م��ن آذار مبجموع تسع كليات مقابل

حماسة انتخابية

ثالث كليات لطالب قوى الرابع عشر من
آذار وكلية للمستقلني.
وأع����ل����ن ع����ن ال���ن���ت���ائ���ج النهائية
لالنتخابات بحسب املاكينة االنتخابية
ملصلحة ال��ط�لاب ف��ي «ح��زب الكتائب»:
ف��وز حت��ال��ف ال��راب��ع عشر م��ن أذار في
كلية التمريض  3-5فيما تعادل فريقا
الرابع عشر والثامن من أذار بـ 4مقاعد
لكل منهما في كل ّية القابالت القانونيات
مع فوز حتالف « 14آذار» برئاسة هيئة
الكلية.
ف��وز فريق  14آذار بكلية «التأمني»
بنتيجة ع��ش��رة م��ق��اع��د م��ق��اب��ل ال شيء
لفريق  8آذار وذلك بالتزكية.
فوز فريق  8آذار على فريق  14آذار
في كلية الهندسة ،وقد حصل على ثمانية
مقاعد مقابل سبعة للفريق اآلخر.
ف���وز ف��ري��ق  8آذار ف���ي ك��ل��ي��ة ادارة
االع��م��ال بثمانية مقاعد مقابل سبعة
للفريق املنافس.
فوز فريق  8آذار في كلية االقتصاد
بتسعة مقاعد مقابل ارب��ع��ة ،وف��ي كلية
الطب بتسعة مقاعد مقابل ستة ،وفي
كلية العلوم بتسعة مقابل ستة ،وفي
كلية «هندسة االتصاالت» بسبعة مقاعد
مقابل مقعد واحد لتحالف  14آذار.
ف��وز فريق  8آذار ف��ي كلية التغذية
ب��ع��ش��رة م��ق��اع��د م��ق��اب��ل ال ش����يء ،وفي
«الصيدلة» بثمانية مقاعد مقابل سبعة
مقاعد لقوى  14آذار ،وف��ي كلية «علم
املختبرات» بنتيجة ستة مقابل اثنني.
ف���وز امل��س��ت��ق��ل�ين ف���ي ك��ل��ي��ة «العلوم
السياسية» بستة مقاعد مقابل مقعدين
لقوى  8آذار ،ومقعد لقوى  14آذار.
اما موقع «القوات اللبنانية» الذي كان
نشط ًا اثناء العملية االنتخابية وقبلها
بدا مع بدء عملية الفرز باالبتعاد عن نقل
النتائج األولية اال ان أعلن عن فوز قوى 8
آذار ،وانه سيصدر بيان ًا الحق ًا بالنتائج.
فيما نشط موقع التيار في نقل النتائج
فور صدورها معلن ًا الفوز بـ 14كلية.

إشارة الى انه جترى اليوم االنتخابات
في جامعة سيدة اللويزة في مواجهة بني
التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية،
ع��ل��م�� ًا ان ال��ق��وات ف���ازت ال��ع��ام املاضي
( )4 - 31كما جترى انتخابات اجلامعة
األميركية في  16تشرين الثاني املقبل،
واللبنانية األميركية في  18منه.

القلمون

{ ومن القلمون ،أفاد مندوب «اللـواء»
ح��س��ام احل��س��ن ان ان��ت��خ��اب��ات مجلس
الطلبة ف��ي جامعة اليسوعية ،انتهت
بفوز صعب لتحالف شباب قوى الرابع
عشر من آذار في منافسة حتالف قوى
الثامن من اذار وشباب العزم ،وفاز من
ق��وى الرابع عشر من اذار كل من خليل
ايوبي ،دميا احلسن ،عالء اجلمل ،جنني
بوطي ،ي��ارا عرجة ،دميا اجل��م ،باملقابل
فاز من الفريق الثاني فرح الرافعي ،هيام
ضناوي ،رميان ايعالي ،و جورج ميني،
وعبد العزيز حفار.
وك��ان ه��ذا االستحقاق اتخذ اشكا ًال
مختلفة ،حيث عمد شباب العزم واملردة
ال���ى ن��ص��ب خ��ي��م م��ق��اب��ل م��دخ��ل احلرم
اجل��ام��ع��ي ،فيما فضلت ل��وائ��ح طالبية
اخ���رى اج����راء حملتها ع��ب��ر التواصل
الشخصي مع القاعدة الناخبة ،واملقدرة
بنحو  280ناخبا يشكل العنصر النسائي
اكثريته الساحقة (نحو ثمانني باملائة من
عدد الطالب).
خ��م��س��ة ع��ش��ر الئ��ح��ة ذات خلفيات
سياسية مختلفة تتنافس ،على متثيل
فروع االختصاص اخلمسة في املجلس
ال��ط�لاب��ي امل��ك��ون م��ن اح���د ع��ش��ر مقعدا
مبعدل مقعدين لكل كلية وثالثة مقاعد
إلدارة االعمال ،االنتخابات جتري على
اساس النظام النسبي ،بوجود مراقبني
م��ن «اجل��م��ع��ي��ة اللبنانية لدميقراطية
االنتخابات».
السبب ف��ي ك��ث��رة ع��دد ال��ل��وائ��ح على
الرغم من وجود حتالفات سياسية يعود
وفق ًا للمشاركني في العملية االنتخابية
ال��ى ان ك��ل ح��زب أو ت��ي��ار سياسي قدم
الئحته اخل��اص��ة لكي يضمن ف��وز رأس
الالئحة ،وبالتالي هناك تعاون «حتت
الطاولة ما بني لوائح القوى السياسة
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ض��م��ان ف���وز أك��ب��ر ع���دد من
مرشحي الفريق املعني.
كانت االدارة مرتاحة إل��ى األجواء،
التي وإن كانت حماسية ،وه��ذا شيء
طبيعي كما تقول مديرة الفرع د .فاديا
ع��ل��م اجل��م��ي��ل ،اال ان��ه��ا تبقى ف��ي اطار
الزمالة اجلامعية وال سجل ألي إشكاالت
أو مشاكل في فروع اجلامعة في القلمون
عبر السنوات املاضية ،نحن ن��درك بأن
هناك ح��ض��ور ًا سياسي ًا متنوع ًا وفق ًا
ل��ت��وج��ه��ات ال��ط��ل��ب��ة ،ل��ك��ن اجل��م��ي��ع هم
بالنهاية ط�لاب��ن��ا ،ونعاملهم على قدم
املساواة ،واألولوية هي للعلم والدراسة،
ل��ذل��ك س��ت��ب��دأ العملية االن��ت��خ��اب��ي��ة في
ال��واح��دة ظ��ه��ر ًا ،أي بعد انتهاء الدوام
اجلامعي تقريب ًا ،وستخصص خمسة
ص��ن��ادي��ق ل�لاق��ت��راع ب��ح��ض��ور ممثلي
اللوائح وامل��راق��ب�ين ،طبع ًا هناك عازل
في زاوي��ة القاعة للتأكيد على االلتزام
ب��ك��ل امل��ع��اي��ي��ر امل��ع��ت��م��دة ف���ي العملية
االنتخابية.

