
جوانا عازار 

ك���ان م��ن امل��ق��رر أن ي��ج��ري ط���اب جامعة 
 )NDU( م��ص��ب��ح ������� زوق  ال���ل���وي���زة  س���ّي���دة 
إاّل  الخميس،  غ��دًا  الطابية  انتخاباتهم 
الحّر  ال��وط��ن��ّي  ال��ت��ّي��ار   مقاطعة ط��اب 

ّ
أن

ل���اس���ت���ح���ق���اق، اع���ت���راض���ًا ع���ل���ى ال���ق���ان���ون 
ال���ق���وات  ف�����وز ط�����اب  إل�����ى  ال����ح����ال����ّي أّدت 

بنانّية والكتائب اللبنانية بالتزكية. 
ّ
الل

ليست ال��س��ن��ة األول����ى ال��ت��ي ي��ق��اط��ع فيها 
الطاب  مجلس  انتخابات  التّيار  ب 

ّ
ط��ا

ف���ي ج��ام��ع��ة س��ي��دة ال���ل���وي���زة، ف��ق��د حصل 
ذلك العام املاضي أيضًا احتجاجًا »على 
القانون املجحف الذي يفرض على طاب 
كل كلية انتخاب جميع مرشحي الكلية، 
وفق النظام األكثري بداًل من أن ينتخبوا 
طاب السنة الجامعية التي يمثلونها«. 
ي��ش��رح رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ب��اب وال��ش��ؤون 
الطالبية في التيار الوطني الحّر انطون 
 »مرشحي القّوات 

ّ
ل� »األخ��ب��ار« أن سعيد 

بنانّية والكتائب واألحرار حصدوا في 
ّ
الل

ان��ت��خ��اب��ات ع��ام 2011، 55% م��ن أص��وات 
ال��ن��اخ��ب��ن، ف��ي��م��ا ح��ص��د ال��ت��ّي��ار ال��وط��ن��ّي 
الحّر 45% من األص���وات، وأت��ت النتيجة 
ب���ف���وز ال����ق����ّوات وح��ل��ف��ائ��ه��ا ب���� 37 م��ق��ع��دًا 
مقابل مقعد واحد للتّيار، وهذه معادلة 
غ��ي��ر م��ن��ط��ق��ّي��ة وغ��ي��ر م��ن��ص��ف��ة ل��ل��ط��اب«. 

الجامعة وعدت  إدارة   
ّ
ب��أن ويذّكر سعيد 

بتغيير   2011 ان��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  ال���ط���اب 
القانون من دون أن يحصل هذا التغيير، 
ف��ك��ان��ت م��ق��اط��ع��ة ال���ت���ّي���ار ال���ع���ام امل��اض��ي 

لانتخابات. 
إدارة الجامعة،  فت 

ّ
أل ق��رار املقاطعة،  بعد 

األط��راف  ك��ل  بحسب سعيد، لجنة تضم 
ال��س��ي��اس��ي��ة وم��م��ث��ل��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ط��ال��ب��ي��ة 
لقوانن  اق��ت��راح��ات  لتقديم  الجامعة  ف��ي 
جديدة ومناقشتها عبر ورش عمل تنظم 
ل��ل��غ��اي��ة ب��م��ش��ارك��ة ه��ي��ئ��ات ط��ال��ب��ي��ة من 
 االعتراف 

ّ
جامعات أخ��رى. وم��ع ذل��ك ف��إن

بضرورة تغيير القانون الحالّي لم يعّدل 
في الواقع شيئًا، وعادت االنتخابات هذا 
العام وفق القانون عينه. ويكشف سعيد 
 »طابنا ناشدوا إدارة الجامعة تأجيل 

ّ
أن

املقبل  ال��دراس��ي  الفصل  إل��ى  االنتخابات 
)ال��رب��ي��ع( ل��ت��ج��ري وف���ق ال��ق��ان��ون الجديد 
من دون أن يوفقوا إل��ى ذل��ك. وتبّن بعد 
 »ال���ق���ان���ون 

ّ
ل��������إدارة أن ال���ت���ي���ار  م���راج���ع���ة 

الجديد لم يجهز بعد، فيما ينص قانون 
الجامعة على إجراء االستحقاق الطابي 
ف��ي األس���ب���وع ال��خ��ام��س م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام 
الجامعي. وبناًء عليه، قّررت اإلدارة إجراء 

العام وفق  االنتخابات في موعدها هذا 
تغييره  رسميًا   

ً
متعّهدة نفسه،  القانون 

قبل نهاية العام الجامعي الحالي«. 
سيرج  االجتماعي  ال��ن��ادي  رئيس  ويلفت 
 »م��ق��اط��ع��ت��ن��ا ل��ان��ت��خ��اب��ات 

ّ
ع�����ون إل�����ى أن

ال��ط��اب��ي��ة ك���ان���ت ب��م��ث��اب��ة وس��ي��ل��ة ضغط 
لتغيير القانون الحالي إلى قانون يعكس 
التمثيل الصحيح للطاب، ولوال املقاطعة 

ملا جرى البحث في تغيير القانون«. 
بنانّية رأي آخر، إذ يشير 

ّ
لطاب القّوات الل

رئ���ي���س دائ�����رة ال��ج��ام��ع��ات األم���ي���رك���ّي���ة في 
 
ّ
مصلحة ط��اب القوات روي ح��ّداد إل��ى أن

»القانون املعتمد حالّيا عادل ويسمح لكل 
ح��ّداد  ويصف  ليها«. 

ّ
ممث بانتخاب  كلية 

خيار املقاطعة »بالحّجة لتبرير الخسارة 
في الجامعة، ولتبرير تراجع حجم التّيار 
القليلة  ال��س��ن��وات  ف��ي  فيها  ال��ح��ر  الوطني 

املاضية«. 
ب����دوره، ي��ق��ول م��س��ؤول ن���ادي ال��ن��ق��اش في 
 
ّ
إن »األخ���ب���ار«  ل���  الجامعة جيمس خ���وري 

إلى  ال��ط��اب، الفتًا  ل 
ّ
يمث الحالي  ال��ق��ان��ون 

املقاطعة  ق��رار  »التيار يهرب من خ��ال   
ّ
أن

من املعركة االنتخابّية خوفًا من النتيجة 
ت��وّج��ه الشباب  ت��ؤّك��د عامًا بعد ع��ام  التي 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ن��ح��و م��ش��روع��ن��ا السياسي 

واألكاديمي«. 
أم�������ا ع���م���ي���د م���ك���ت���ب ش��������ؤون ال�����ط�����اب ف��ي 

ال����ج����ام����ع����ة د. زي��������اد ف����ه����د، ف����ي����وض����ح ف��ي 
��ف��ت 

ّ
 ال��ج��ام��ع��ة أل

ّ
��ص��ال م��ع »األخ���ب���ار« أن

ّ
ات

لجنة للوقوف على رأي مختلف األطراف 
السياسّية والطالبّية، وقد بدأت عملها في 
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 2013 وب��ات��ت ف��ي جعبتها 
التي  واالق��ت��راح��ات  املاحظات  العديد من 
س���ت���درس���ه���ا وت���ب���ن���ي ع��ل��ي��ه��ا ال���س���ي���اس���ات 
املختلفة م��ن أج��ل إص���اح م��ا ه��و بحاجة 
 
ً
��ج��ن��ة ف��ع��ا

ّ
��م��ت ال��ل

ّ
إل����ى إص������اح. وق����د ن��ظ

تها 
ّ
ورش عمل دام��ت أش��ه��رًا ع��دي��دة تخلل

والهدف  ول��ق��اءات،  وت��دري��ب��ات  اجتماعات 
النظر بعضها من  »تقريب وجهات  منها 

بعض من خال منظور أكاديمّي«. 
 
ّ
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، ف��ان
قة 

ّ
املتعل األم��ور  الكثير من  ت��درس  اللجنة 

ف���ي���ه ب������دءًا م����ن ال�����دوائ�����ر، م�������رورًا ب��ال��ك��وت��ا 
وغيرها.  االنتخابّية  واملاكينة  النسائّية، 
جنة باملهّمة الصعبة، 

ّ
ويصف فهد عمل الل

ال��ت��ي تحتاج إل��ى أش��ه��ر إض��اف��ي��ة لتكتمل 
ال��ص��ورة ل��دي��ه��ا، وإلن��ج��از ق��ان��ون عصرّي 

وحديث. 
اج��راء االنتخابات وفق  ويقول فهد: »بن 
ق��ان��ون ي��ن��ت��ق��ده أح���د األح�����زاب ال��س��ي��اس��ّي��ة 
قرّرنا  بالكامل،  االنتخابات  إج���راء  وع��دم 
ت��ن��ظ��ي��م االس���ت���ح���ق���اق ف����ي ال���ت���اري���خ ال����ذي 
يفرضه قانون الجامعة، كي ال يكون إلغاء 

االنتخابات سابقة في الجامعة«. 

10

استرجع التحّري إيفا عبر 
الوساطات خوفًا عليها 

من األذى

تزكية في انتخابات NDU نتيجة مقاطعة العونيين 
جامعات

األربعاء  30  تشرين األول  2013  العدد  2140مجتمع واقتصاد

فت إدارة الجامعة لجنة لوضع قانون انتخابي جديد )مروان طحطح(
ّ
أل

تتخوف الفتاة من ردة فعل والدها الغاضبة )مروان بو حيدر(
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