بيان صحفي

بيروت2012-33-31 :

الجامعة االميركية في بيروت أجرت انحخاباجها الطالبية العشرين منذ العام 3991
ث ٍٛانؼبششح صجبذ انٕٛو ٔانخبيغخ يغبءَ ،أخشد اندبيؼخ االيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد
اَزخبثبرٓب انطالثٛخ ٔالزشع أكثش يٍ  0687طبنجبً ف ٙكهّٛبرٓى الخزٛبس  109يًثه ٍٛنٓى
يٍ ث 067 ٍٛيششسبًٔ .داسد انًُبفغخ ثشكم سئٛغ ٙث ٍٛالئسخ "طالة ٚؼًهٌٕ"
ثهَٕٓٛب األزًش ٔاألثٛض ٔالئسخ "االلزشاع انًزسذ" ثهَٕٓب األصسق ،انًزسبنفخ يغ"ردًّغ
انًُٓذع "ٍٛثهَّٕ األصفش انفبلغٔ .رًّٛضد االَزخبثبد ْزا انؼبو ثظٕٓس ػذد يٍ
انًغزمه ٍٛأيثبل الئسخ "ال زذٔد" ثهَٕٓب األعٕد يغ َدٕيّ انسًشاء ْٙٔ ،يٍ لذايٗ
انًشبسك ٍٛف ٙاالَزخبثبد ،ثبالضبفخ انٗ ردًّؼبد خذٚذح يثم "فمط فكّش" راد انهٌٕ
انجُفغد" ،ٙطالة اندبيؼخ انُشطٌٕ" ثهَٕٓب األصفش" ،خٛبس انسشو اندبيؼ "ٙثبألثٛض
ٔاألعٕد.
ٔلذ أششفذ ػهٗ االَزخبثبد ندُخ ٚشأعٓب ػًٛذ انطالة انذكزٕس طالل َظبو انذٍٚ
ٔرضى يًثه ٍٛػٍ االداسح ٔاالعبرزحٔ .كبَذ لذ دسخذ انؼبدح أٌ ٚمٕو انطالة
انًُزخجٌٕ انٕٛو انٗ انهدبٌ انطالثٛخ انزًثٛهٛخ ثبَزخبة  70يًثالً نٓى انٗ انهدُخ انزثًٛهٛخ
نهطالة ٔاألعبرزح انز ٙرزأنف يٍ  42فشداُ ،ف ٙاألعبثٛغ انمبديخ .نكٍ انؼًٛذ َظبو انذٍٚ
أخشٖ رؼذٚالُ ْزِ انغُخ خؼم انطالة ُٚزخجٌٕ ف ٙانٕلذ رارّ انٕٛو يًثهٓٛى انٗ انهدبٌ
انطالثٛخ انزًثٛهٛخ ٔانٗ انهدُخ انزثًٛهٛخ انًشزشكخ نهطالة ٔاألعبرزحٓٚٔ .ذف ْزا انزغٛٛش
إنٗ اششان ػذد أكجش يٍ انطالة ف ٙاَزخبة يًثهٓٛى انٗ انهدُخ انزًثٛهٛخ نهطالة
ٔاألعبرزحٚٔ .شأط ْزِ انهدُخ سئٛظ اندبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌٔ .يٍ انًمشس أٌ
رُزخت انهدُخ َبئت سئٛظ ٔأي ٍٛػبو ٔأي ٍٛصُذٔق ف 2 ٙكبٌَٕ األٔل انمبدو.
ٔلذ لبو انؼًٛذ َظبو انذ ٍٚثدٕنخ ػهٗ يشاكض االلزشاعٔ .أػشة ػٍ اسرٛبزّ انزبو نغٛش
انؼًهٛخ االَزخبثٛخ انز ٙلبل إَٓب كبَذ "َبخسخ خذاً ٔرًّٛضد ثزُبفظ ٔد٘ يثبن."ٙ
ٔأٔضر" :يٍ انًٓى نطالة اندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد أٌ ٚزؼشفٕا ػهٗ ْزا انزمهٛذ
انغُٕ٘ انز٘ ًٚكُّٓى يٍ اَزخبة يًثه ٍٛنٓى ٔٚؼطٓٛى دٔساً ف ٙرشكٛم اندغى انطالثٙ
ٔخبيؼزٓى انسجٛجخ"ٔ .أضبف" :ردشثخ انًشبسكخ فْ ٙزِ االَزخبثبد أْى يٍ َزبئدٓب".

ٔيثم اَزخبثبد انؼبي ،4777ٔ 4777 ٍٛرًّٛضد اَزخبثبد ْزا انؼبو ثٕخٕد يشالجٍٛ
يٍ اندًؼٛخ انهجُبَٛخ نًشالجخ االَزخبثبدٔ .لذ زضش زٕان 71 ٙيشالجبً يٍ اندًؼٛخ،
ٔأشبد يُغّك اندًؼٛخ نًشالجخ االَزخبثبد انغٛذ رًٛى ثٕ كشّٔو ثطشٚمخ رُظٛى اندبيؼخ
نالَزخبثبد ٔلبل إَٓب كبَذ "اليؼخ كبنؼبدح"ٔ .لبل إٌ اندٕ انغبئذ ف ٙاندبيؼخ كبٌ
"ْبدئًب خذاً".
ٔلذ ثٕشش ثفشص األصٕاد فٕساً ثؼذ اغالق صُبدٚك االلزشاع ػُذ انخبيغخ يغبءً.
ٔخشٖ فشص أصٕاد كهٛز ٙانطتٔ ،انُٓذعخ ٔانؼًبسح ف ٙانكهٛز ٍٛانًزكٕسرٔ .ٍٛخشٖ
فشص أصٕاد انكهٛبد األُخشٖ ف ٙيجُٗ ٔعذ ْٕلٔ .لذ فبص  72طبنت ثبنزضكٛخ.
ٔػشضذ انُزبئح ػهٗ شبشز ٍٛكجٛشر ٍٛأيبو يجُٗ ٔعذ ْٕل .كًب َُششد انُزبئح ،فٕس
صذٔسْب ،ػهٗ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ رٕٚزش ٔفبٚظ ثٕن ٔغٕغم ثالط ٔنُٛكذإٌ.
َٔششد صٕس يٍ االَزخبثبد ػهٗ انًٕالغ انًزكٕسح ٔػهٗ يٕلغ فهٛكش نهصٕسٔ .كبٌ
َشش انُزبئح ػهٗ رٕٚزش رىّ نهًشح األٔنٗ ثؼٛذ اَزخبثبد انؼبو ٔ . 4777رُُشش انُزبئح
ػهٗ يٕلغ نُٛكذإٌ نهًشح األٔنٗ ْزا انؼبؤ .نهدبيؼخ أكثش يٍ ػششح آالف يززجغ ػهٗ
رٕٚزش ٔ 0177يززجّغ ػهٗ نُٛكذإٌٔ .نٓب  78177يززجّغ ػهٗ فبٚغجٕن ٔ 7177ػهٗ
غٕغم ثالط.
ٔلذ خضغ انسشو اندبيؼ ٙالخشاءاد أيُٛخ يشذدح خالل االَزخبثبد فبلزصش انذخٕل
ان ّٛػهٗ انطالة ٔانًٕظف ٍٛانسبن ٍٛٛثبالضبفخ إنٗ انًشاعه ٍٛانصسبف ٍٛٛانز ٍٚكهفزٓى
صسفٓى ٔٔكبالرٓى ثزغطٛخ االَزخبثبد .كًب رشذّد يكزت شؤٌٔ انطالة انز٘ ٚششف
ػهٗ االَزخبثبد عُٕٚبً ،ف ٙرطجٛك لٕاَ ٍٛصبسيخ فسُظشد كم األػالو ٔانجٕعزشاد
ٔانكزٛجبد ٔانصٕس انغٛبعٛخٔ .اعزؼًهذ كبيٛشاد يشالجخ زٕل يجُٗ ٔعذ ْٕل نهزأكذ
يٍ رطجٛك انمٕأَ .ٍٛعزمبو اَزخبثبد فشػٛخ الزمًب يٍ أخم رسذٚذ انفبئض ف ٙانًمبػذ انزٙ
رؼبدل انًششسٌٕ ثؼذد أصٕارٓب انٕٛو.
خذٚش ثبنزكش أٌ سئٛظ اندبيؼخ انشازم عزفٍ ثُشٔص ( )7012-7076كبٌ أٔل يٍ
دػب الَزخبثبد طالثٛخٔ .خشد أٔل اَزخبثبد نهدبٌ يًثه ٙانطالة ف ٙاندبيؼخ
األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ٕٚو االثُ 72 ٍٛرشش ٍٚانثبَٔ .7020 ٙف ٙانٕٛو رارّ صذس انؼذد
األٔل يٍ صسٛفخ انطالة أٔرهٕن ،ثزشدٛغ يٍ انشئٛظ ثُشٔص.
ٔلذ خشد االَزخبثبد انطالثٛخ ثٕرٛشح يُظًخ ف ٙػمذٓٚب األٔنٔ .ٍٛف ٙيطهغ انؼبو
 7086لشس يدهظ انشٕٛش ف ٙاندبيؼخ رُظٛى انؼضٕٚخ ف ٙندُخ يًثه ٙانطالة
ٔرسذٚذ ػذد أػضبئٓبٔ .خشد أٔل اَزخبثبد نهدُخ يًثه ٙانطالة اندذٚذح ف 0 ٙآراس
ٔ .7080رزبثغ اخشاء االَزخبثبد انطالثٛخ ززٗ انؼبو  7064ز ٍٛرٕلفذ ثغجت انٕضغ
األيُ ٙف ٙانجالد.

ٔلذ اعزؤَف إخشاء ْزِ االَزخبثبد ف 74 ٙكبٌَٕ انثبَٔ .7002 ٙأخشٚذ يدذّداً فٙ
 47رشش ٍٚانثبَ ٙيٍ انؼبو رارّ ،ثى رزبثؼذ ثشكم عُٕ٘ يُزظى نكٍ اَزخبثبد انؼبو
 4770رأخهذ انٗ كبٌَٕ انثبَٔ 4776 ٙرهزٓب اَزخبثبد ف ٙرشش ٍٚانثبَ ٙيٍ انؼبو
رارّ ،ثى ػبدد انٗ ٔرٛشرٓب انغُٕٚخٔ .االَزخبثبد انز ٙخشد انٕٛو ْ ٙاالَزخبثبد
انؼششٌٔ انز ٙردش٘ يُز اعزئُبفٓب ف ٙانؼبو .7002
(يُحىقّع أن جُعلن نحائج االنحخابات قبل الحاسعة مساءً ،أمام مبنى وسث هىلس
وسيىزّعها مكحب االعالم على وسائل االعالم).

رأعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ف ٙانؼبو ٔ 7688رؼزًذ انُظبو انزؼه ًٙٛاأليٛشك ٙانهٛجشانٙ
نهزؼهٛى انؼبن ٙكًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٛٚشْب ٔيًبسعبرٓبٔ .اندبيؼخ ْ ٙخبيؼخ ثسثٛخ رذسٚغٛخ،
رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ أكثش يٍ  600أػضبء ٔخغًبً طالثٛبً يٍ زٕان 8000 ٙطبنت ٔطبنجخ .رمذّو
اندبيؼخ زبنٛبً يب ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهسصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚطٔ ،انًبخٛغزشٔ ،انذكزٕسأِ ،انذكزٕساِ
ف ٙانطت .كًب رٕفّش رؼهًٛبً طجٛبً ٔرذسٚجبً ف ٙيشكضْب انطج ٙانز٘ ٚضى يغزشفًٗ ف 247 ّٛعشٚشاً.
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