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 الجامعة األميركية اعتمدت االقتراع االلكتروني في انتخاباتها الطالبية 
  

أجرت الجامعة األميركية في بيروت اليوم انتخاباتها الطالبية. وهذه السنة اعتُمدت طريقة االقتراع 

االقتراع االلكتروني في كليات  االلكتروني ليصّوت الطالب للمرشح الذي يختاروه. وقداعتُمد

 .الجامعة الست، بعد تجربته في الكليات األصغر فقط في العام الفائت

 

وقال عميد الطالب الدكتور طالل نظام الدين أن نظام االقتراع االلكتروني أثبت جدواه بامتياز رغم 

خاب برّمتها، من بعض الشوائب التقنية البسيطة، وكان سهل االستعمال. وقد سّرع عملية االنت

 التصويت إلى فرز األصوات واحتساب النتائج.

 

مقعداً ألعضاء مجالس ممثّلي الطالب.  18وقد تنافس أكثر من مئتي طالب وطالبة هذه السنة على  

بلونيها األحمر واألبيض  "ودارت المواجهة بين تحالفين عريضين من الطالب هما "طالب يعملون

ها بلونها األصفر أو البرتقالي الفاقع. كذلك اشترك في المنافسة عدد من والئحة "خدمة الطالب" بلون

المجموعات المستقلة المناهضة للسياسة  أمثال الئحة  "خيار الحرم الجامعي" بلونها األبيض. وللعام 

الثاني على التوالي شارك "نادي الريادة" بلونه الرمادي. وظهرت هذه السنة مجموعة طالبت 

 .تخاباتبمقاطعة االن

 

بالمئة لتحسين  03وقال العميد نظام الدين أن عدد المقاعد في اللجان الطالبية التمثيلية ُخفض بنسبة 

من الطالب بمقاعدهم بالتزكية. وأُعلنت النتائج بُعيد السابعة  81التمثيل وتنافسيته وعدالته. وفاز 

 .اضيةمساًء، أي أبكر بثالث ساعات تقريباً من انتخابات األعوام الم

 

وقد شارك حوالي ثمانية آالف طالب وطالبة في االنتخابات التي جرت بين العاشرة صبحاً والخامسة 

 .مساًء في جو تنافسي وهادىء

 

وقال العميد طالل نظام الدين مخاطباً الطالب حول مبنى وست هول: "أنا فخوٌر بكم، لهذا االقبال 

  ."تم للعالم كله تميّز طالب الجامعة األميركية في بيروتالكثيف، ولهذه االنتخابات السلمية. لقد أظهر

 

وقال العميد نظام الدين أن سبعين بالمئة ممن يحق لعم االنتخاب قد انتخبوا وهذه أعلى نسبة ُسجلت 

 .في تاريخ الجامعة الحديث. والنسبة عادة ما كانت تتجاوز ستين أو خمسة وستين بالمئة



 

ام الطالب في االنتخابات باختيار ممثليهم إلى اللجان الطالبية التمثيلية وللعام الثالث على التوالي ق

وإلى اللجنة التمثيلية المشتركة للطالب واألساتذة وذلك بهدف إشراك عدد أكبر من الطالب في 

  .انتخاب ممثليهم الى اللجنة التمثيلية للطالب واألساتذة

 

لطالب المنتخبين إلى اللجان الطالبية التمثيلية أن وقبل بدء العمل بهذا التغيير لم يكن يحق اال ل

عضواً،  12ممثالً الطالب في اللجنة التمثيلية المشتركة للطالب واالساتذة والتي تضم  81ينتخبوا 

وذلك بعد أسبوع من االنتخابات الطالبية. وسيتمّكن الطالب الذين انتخبوا اليوم الى المجالس النمثيلية 

النتخاب أعضاء حكومات هذه المجالس. أما األعضاء األربعة والعشرين في  الطالبية من التصويت

اللجنة التمثيلية المشتركة للطالب واالساتذة فستقترع النتخاب نائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق 

 .فيما بعد

 

وقد أبرز الطالب المرشحون من كل االنتماءات لوائح طويلة من المطالب المؤثرة بالحياة الطالبية 

وقالوا أن تحقيقها هو الهدف لترشحهم، وهذه المطالب تشمل الشفافية في منح المساعدات الدراسية 

طعمة وتحسين مساكن الطالب واستراحاتهم واضافة المزيد من أجهزة الكمبيوتر وآالت بيع األ

والمرطبات وتحسين السالمة الطالبية وزيادة ساعات العمل في المكتبة. ووزع المرشحون 

 .مطبوعات دعائية القناع الطالب بانتخابهم

 

ووصف العميد نظام الدين االنتخابات بأنها كانت تنافسية ولكن هادئة ومثالية في ديمزقراطيتها، كما 

 .أنها درس لكل المشاركين بها

 

مطالبون بمقاطعة  االنتخابات أنهم ال يعتقدون أن الفائزين سيعملون حقاً لمصلحة الطالب كما وقال ال 

قالوا أن الطالب في اللجنة التمثيلية المشتركة للطالب واالساتذة ال يملكون القوة الكافية وأن التمثيل 

 .النسبي يجب أن يُعتمد عوض التمثيل األكثري

 

زت انتخابات هذا العام بوجود مراقبين من الجمعية اللبنانية لمراقبة وكما في السنوات السابقة، تميّ 

مراقباً من الجمعية، وأشاد منّسق الجمعية لمراقبة االنتخابات السيد  81االنتخابات. وقد حضر حوالي 

سمير عبد هللا باالنتخابات وقال إنها كانت "جيدة التنظيم وهادئة كالعادة". وقال إن الجو السائد في 

 لجامعة كان "هادئاً جداً". ا

 

وكما في كل انتخابات لم يُسمح خالل االنتخابات ألحد غير الطالب والموظفين بدخول الجامعة، 

باالضافة إلى مراسلي وسائل االعالم المختلفة. وقام مكتب شؤون الطالب باشراف العميد نظام الدين 

 عالم أو مطبوعات أو صور سياسية. بتطبيق قوانين االنتخابات بحزم ولم يُسمح بظهور أية أ

 

 .عمالقة ُرّكزت أمام مبنى وست هولة وُعرضت النتائج فور احتسابها على شاش

 

. وتتابع اجراء االنتخابات الطالبية حتى 8121هذا وقد جرت االنتخابات الطالبية األولى في العام 

نف إجراؤها في العام ( واستؤ8113-8191في ذروة الحرب اللبنانية ) 8111توقفت في العام 

8112. 

 



 )مرفق ربطاً الئحة بأسماء الفائزين من كل كلية(.

 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   يوالجامعة ه  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     تعليما   كما توّفر  . الطب   في
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