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 في طالبية إنتخابات  :الديمقراطية ممارسة في كبيرة مسؤولية عن برهنوا طالبها

AUB النسبية أساس على 

 

المجلس  مرة أخرى ثقتهم بالنظام االنتخابي في جامعتهم بإتمامهم انتخابات  (AUB)أثبت طالب الجامعة األميركية في بيروت

من حيث عدد المرشحين  التمثيلي للطالب ولجنة طالب وأساتذة الجامعة لهذا العام. وقد ظهرت تلك الثقة في نسبة المشاركة،

تلك الثقة في مستوى االهتمام الذي أبداه  والناخبين، والحمالت االنتخابية التي جرت بطريقة ديمقراطية وراقية. كما ظهرت

الحمالت، وفي كون عدد من المجموعات قد انخرطت في العملية  في الحرم الجامعي أثناءالجميع، وفي الحوارات التي عقدت 

 .جميعا  االنتخابية التي مثلتهم 

 

 وكيل يرافقه اإلنتخابية، العملية سير حسن متفقدا   اإلقتراع مراكز على جال قد خوري وفضل الدكتور الجامعة رئيس وكان هذا

 وكان المميز اإلنتخابي النهار رافقت التي الديمقراطية باألجواء خوري ونوه. حراجلي محمد ورالدكت باإلنابة االكادمية الشؤون

 في الطالب شؤون عميد اإلنتخابية العملية تنظيم على وأشرف .والمقترعين المرشحين الطالب مع جانبية حوارات عدة له

 .وإدارييها الجامعة اساتذة من عدد يعاونه الدين نظام طالل الدكتور الجامعة

 

بين العاشرة  النسبية أساس على بالمئة من طالب الجامعة في نظام للتصويت اإللكتروني في االنتخابات التي جرت%65 اقترع 

االقتراع في الجامعة بعد حملة انتخابية  . وقد جرت االنتخابات في جو هادئ وتنافسي في جميع مراكز صباحا والخامسة مساء

للخطابات االنتخابية مبنية على مقصورات وبرامج عمل  . واعتمدت الحملة طريقة جديدة والجمعةالخميس استمرت يومي 

وحوارات نشطة وحيوية في نهاية الحملة االنتخابية يوم األربعاء، مما سمح  متطورة وزعتها كل مجموعة. وجرت مناظرات

 .يطرحها جمهور أسرة الجامعة لممثلي كل فئة بالرد على اسئلة

 

الترشيحات واحتساب األصوات بشكل  تحديث ليشمل اإللكتروني والتصويت النسبي النظام إعتماد هو العام هذا ذكره يروالجد

 .شبه فوري ومؤمَّن عبر كل أنحاء الجامعة األميركية في بيروت

 

في تقنية المعلومات  خبراؤهاونظام التصويت اإللكتروني هذا هو نظام جديد في لبنان وضعه في الجامعة األميركية في بيروت 

هو دقيق وموثوق به، وُمصاٌن من  والذين تعاونوا ألشهر مع عميد شؤون الطالب والعميد المشارك لتصميم النظام الذي

ولكنه ضمن خادم داخلي للتصويت اإللكتروني محمي  االخفاق. وهذا النظام ليس نظاما للتصويت عبر االنترنت اإلختراق أو

بسيط ودقيق ُمتاح فقط لطالب الجامعة في يوم االنتخابات. وكانت تكلفة هذا  التالعب من الخارج. وهو نظاممن القرصنة أو 

 .الضوئية للبطاقات الشخصية النظام الوحيدة هي الماسحات

 



اطية ديمقر والجامعة األميركية في بيروت هي أول جامعة في لبنان تتعاون في انتخاباتها مع الجمعية اللبنانية من أجل

األساتذة المراقبين في كل مراكز  التي وضعت تقارير ومالحظات ووقف مراقبون منها كتفا إلى كتف مع (LADE) االنتخابات

 .االقتراع

 

تعتبر نظام االقتراع  ووفقا لعميد شؤون الطالب الدكتور طالل نظام الدين، فإن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات

وقد تعاون مكتب شؤون الطالب ومكتب  .الجامعة نظاما ناجحا ومفيدا يمكن استخدامه في لبنان وغيره من البلدان الذي اخترعته

الذي جعل من الممكن تشكيل الئحة من المرشحين المؤهلين مع  التسجيل وقسم تقنية المعلومات في الجامعة بشكل وثيق، األمر

استمر هذا التعاون وتكثّف خالل فترة ساعة من إيداعها. و 48ل ا خالوتعميمه توارد ترشيحاتهم عبر شبكة اإلنترنت،

 كانت بطاقته تُفحص للتأكد من هويته وأهليته للتصويت كطالب بدوام كامل في الجامعة الطالب لالقتراع، االنتخابات، فعند تقدم

انتقال دراسات  يوم االنتخاب، مثل حاالت األميركية في بيروت. وتعاونت المكاتب الثالثة لتبديد حاالت االلتباس ميدانيا في

تحدد سنتهم وبذلك صفهم لالقتراع في  الطلبة بين الكليات، أو تأكيد العدد الصحيح للوحدات األكاديمية التي حققها الطالب والتي

 .الخانة المناسبة لممثلي الطالب

 

زمني. وأُتيح الوصول  المؤهلين وصفوفهم في تسلسل واستُعين بقائمة ُمحدَّثة بالكامل من مكتب التسجيل ضّمت أسماء الطالب

 .إلى هذه الالئحة إلكترونيا في جميع مراكز االقتراع

 

 Lead the Change فئات مثلوا وهم المنصرم العام في طالب  266 بحوالي مقارنة طالبا   212 العام هذا لالنتخابات وترشح

 . Campus Choiceبإسم  وأخرى Students for Changeبإسم  وأخرى

 

مقصورات االقتراع على  وبحماس وتقليد عرفهما طالب الجامعة، أُعلِنت النتائج فور تواردها للطالب خالل ساعة من اقفال

الدين الطالب الذين احتشدوا أمام مبنى وست  شاشة كبيرة موصولة بالحاسوب نُصبت أمام مبنى وست هول. وهنّأ الدكتور نظام

مثاليا وهم مفخرة للجامعة، وأضاف أن المقترعين قد أظهروا  جرت بسالسة وأن أداء الطالب كان هول قائال أن االنتخابات

ن وتتمّسك  حسا حقيقا بالمسؤولية وأن المرشحين قد وعدوا بتخصيص وقتهم لمصلحة الطالب. وقال العميد لحشد الطالب "تثمِّ

 السلمي والتعّددية. هذه االنتخابات هي تأكيد من ثمانية آالف الديمقراطية والتقبّل والحوار والتنافس السياسي الجامعة بقيم

 ".األوسط وخمسمئة طالب في الجامعة األميركية في بيروت للبنان والعالم بإمكانية تواجد الديمقراطية في الشرق

 

والموظفين الحاملين  وكالعادة خالل االنتخابات الطالبية كل سنة، اقتصر دخول الحرم الجامعي خالل االنتخابات على الطالب

أشرف مكتب شؤون الطالب على  لبطاقات صالحة، باإلضافة إلى الصحفيين وممثلي وسائل االعالم. وكما في كل عام،

 .والمطبوعات السياسية في الحرم الجامعي االنتخابات مطبِّقا بذلك قواعد االقتراع وحاظرا جميع الشعارات والصور

 

حملة انتخابات  حين كانت أول 1949عة األميركية في بيروت تاريخ طويل يعود إلى العام ولالنتخابات الطالبية في الجام

 . 1994في ذروة الحرب اللبنانية، إالأنه استُؤنف في العام  1982طالبية فيها. وكان قد توقّف إجراء االنتخابت في العام 

 

 .خالل اليومين القادمين للطالب ولجنة طالب وأساتذة الجامعةوسيتم انتخاب أعضاء المجلس اإلداري لكل من المجلس التمثيلي 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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