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جامعات

انتخابات AUB

الحكومة الطالبية
أداة لدى االدارة
الحكومات الطالبية املتعاقبة
في الجامعة األميركية في بيروت
فشلت في تمثيل الطالب والدفاع عن
حقوقهم .انعكس ذلك تراجعا في
الثقة بالعمل الطالبي الجامعي .هذا
الواقع يبدو جليا عشية االنتخابات
املقررة الثالثاء ،اذ يتعامل الطالب
بفتور شديد مع الحمالت االنتخابية
حسين مهدي
ل� ��م ت �س �ت �ط��ع ال� �ح� �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
الصاخبة هذا األسبوع في باحة وست
ه��ول ومعظم املباني خ��رق الهدوء في
ح��رم ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت.
الطالب غير الحزبيني ليسوا مكترثني
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ت��رش �ي �ح��ًا واق � �ت� ��راع� ��ًا ف��ي
االنتخابات التي تجري الثالثاء املقبل.
ّ
ح�ت��ى أن ق ��رار اإلدارة بتغيير النظام
االنتخابي هذا العام والسماح للطالب
مباشرة
بانتخاب الحكومة الطالبية
ّ
ل ��م ي �ح� ّ�م��س ال �ن ��اخ �ب�ي�ن ،ع �ل �م��ًا ب��أن �ه��م
كانوا في السابق ينتخبون ممثليهم
ف��ي ال �ب��رمل��ان ال �ط�لاب��ي ،ل�ي�ق��وم أع�ض��اء
البرملان بانتخاب الحكومة الطالبية
ال �ت��ي ت �خ �ت��ار ب ��دوره ��ا ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س
وهو أعلى منصب طالبي في الجامعة.
ال�لاف��ت ه��ذا ال�ع��ام ه��و مقاطعة إح��دى
امل� �ج� �م ��وع ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ن �خ��رط��ة
ت ��اري �خ �ي ��ًا ف� ��ي ال � �ح � ��راك ال� �ط�ل�اب ��ي ف��ي
الجامعة ،وهي مجموعة «بال حدود».
ّ
وق ��د رأت امل�ج�م��وع��ة ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا أن

«ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ط�ل�اب �ي��ة ل �ي �س��ت امل�م�ث��ل
الحقيقي للديموقراطية ب��ل أداة بيد
اإلدارة ل �ق �م��ع ال � �ط �ل�اب» ،م �ش �ي��رة إل��ى
ّ
أن «ع �م �ي��د ال � �ط �ل�اب ي �س �م��ح ل �ل �ط�لاب
املنتمني إل��ى األح ��زاب غير املنتخبني
بأخذ ال�ق��رارات االنتخابية األساسية.
ّ
وف�ي�م��ا أك ��دت امل�ج�م��وع��ة أن ال��دورت�ي�ن
االن �ت �خ��اب �ي �ت�ين األخ �ي ��رت�ي�ن ل ��م ت�ك��ون��ا
قانونيتني ،انتقدت مهادنة الحكومة
ال�ط�لاب�ي��ة ل �ل�إدارة ف��ي م��وض��وع زي��ادة
األقساط.
ّ
ه� �ك ��ذا أج� �م ��ع ال� �ط�ل�اب ع �ل��ى أن ال�ث�ق��ة
بالعمل السياسي الجامعي تتراجع
ع��ام��ًا ب�ع��د آخ��ر نتيجة ف�ش��ل املجالس
الطالبية املتعاقبة في تمثيل الطالب
كريستال،
وتحقيق مطالبهم .وت�ق��ول
ّ
الطالبة ف��ي كلية إدارة األع �م��ال ،إنها
ش��ارك��ت ف��ي االنتخابات ف��ي السنتني
الجامعيتني األول��ى والثانية وندمت
ع �ل��ى ذل � ��ك ف ��ي م ��ا ب� �ع ��د« ،ف��ال �ح �ك��وم��ة
الطالبية ل��م تقم ب��أي ش��يء للطالب».
وقد وافقها ال��رأي طالب كانوا يمرون
ب ��ال �ق ��رب م ��ن م� �ك ��ان ت �ج �م��ع ال �ح �م�لات
م��ن دون إب ��داء أي اه�ت�م��ام ل�ل�ش�ع��ارات
امل�ك�ت��وب��ة أو ال�ق�ب�ع� َ�ات وك ��رات الضغط
( )stress ballال�ت��ي ن�ش��ط فريقا  8آذار
و 14آذار في توزيعها.
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال ش� ��يء م�خ�ت�ل�ف��ًا ه��ذا
ال �ع ��ام ،االن �ق �س��ام ال �ع �م��ودي ف��ي ال�ب�ل��د
ت��رج��م ف��ي ت�ح��ال�ف��ات ال �ق��وى امل�س�ت�ت��رة
وراء األن��دي��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة ،وه��ي طريقة
تعتمدها األح ��زاب بسبب منع العمل
ال�س�ي��اس��ي امل�ب��اش��ر .أم��ا ال�ج��دي��د ،فهو
ّ
تغير نظام الترشيح واالنتخاب.
ق ��وى  14آذار ك ��ررت ش �ع��اره��ا ال�ق��دي��م
« »student at workأو طالب في العمل،
ف� ��ي ح �ي�ن غ� � ّ�ي� ��رت ق � ��وى  8آذار ،ال �ت��ي

يشارك النادي العلماني باسم الطالب املستقلني (األخبار)

تقاطع «بال حدود»
االنتخابات بسبب
المهادنة حيال رفع
األقساط

نجحت ف��ي استمالة ال�ح��زب التقدمي
االشتراكي إلى تحالفها ،اسم حملتها
فبات شعارها « »student for changeأو
ط�لاب م��ن أج��ل التغيير ،وه��ي تتوقع

أن تتعزز فرص فوزها في االستحقاق
ل �ك��ون االش �ت��راك��ي ي �ك��ون ع ��ادة بيضة
القبان.
وي�ك��اد البرنامج االنتخابي أن يكون
م��وح �دًا ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ال �ل��ذي��ن ي��ؤك��دان
أن �ه �م��ا ي �س �ع �ي��ان إل � ��ى ال �ت �غ �ي �ي��ر ،ول��م
يختلف كثيرًا عن العام السابق سوى
بإدراج بند رفض زيادة األقساط.
أم � ��ا ال � � �ن � ��وادي غ� �ي ��ر امل� �ح� �س ��وب ��ة ع�ل��ى
األحزاب فتعد نفسها غير معنية بتاتًا
باالنتخابات ،فهي ال ترشح أح�دًا وال
ت �ش��ارك ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة وال
تبدي رأيها بشيء بل ينحصر دورها
األقصى
ف��ي ترفيه ال�ط�لاب ،أو بالحد
ّ
تنظيم نشاطات ثقافية .وقد بدا أنها
تستقطب قسمًا كبيرًا من الطالب.
ف��ي املقابل ،ينخرط ال�ن��ادي العلماني
ف � ��ي االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات م �ت �ب �ن �ي��ًا ال� �ط�ل�اب

امل�س�ت�ق�ل�ين وق ��د ش� � ّ�دد رئ �ي��س ال �ن��ادي
ج ��ون ق�ص�ي��ر ع �ل��ى «أن �ن ��ا ن�س�ع��ى إل��ى
ت �م �ث �ي��ل ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �ط�ل�اب وم �ح��اس �ب��ة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ل � �ل � ��إدارة .وه � � ��ذا م� ��ا ت ��ؤك ��ده
املرشحة باسم النادي بولينيا جحة،
التي لم تقترع العام املاضي ألنها لم
تنتبه ل��وج��ود أي الئ�ح��ة دون خلفية
حزبية ،مشيرة إلى أننا نمثل «الطالب
غير الراضني عن واقعهم».
وق � ��د ب � ��رز ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ل �ل �م ��رة األول � ��ى
ن ��ادي «ال �ق �ي��ادة» ال ��ذي ي �ق��ول أن �ص��اره
إن�ه��م ي�ش��ارك��ون بشكل مستقل باسم
ّ
ال �ن ��ادي ف �ق��ط ،ف��ي ح�ي�ن ق ��ال ط�ل�اب إن
ح � �ض � ��ور رئ � �ي� ��س ح � �ك ��وم ��ة ت �ص��ري��ف
ميقاتي النشاط األول
األع�م��ال نجيب
ّ
للنادي ،ي��دل على أن��ه محسوب عليه،
وقد اعتبر أحد مرشحيه محمد بلوط
أن ب��رن��ام�ج�ه��م االن�ت�خ��اب��ي ي �ق��وم على

قضاء

مكتب إعالمي للقضاء بال عنوان
ظهرت أخيرًا بيانات
موقعة باسم «املكتب
اإلعالمي» لدى مجلس
القضاء األعلى .األمر جديد
ومفاجئ .يبدو أن السلطة
التي يصفها البعض
بـ«الخرساء» قررت أن تنطق
أخيرًاّ .ثمة من يتمنى
اليوم ،من داخل البيئة
القضائية ،الخروج نهائيًا
من «العجرفة» التقليدية
واالقتراب من الناس .لكن
كيف يمكن التواصل مع
املكتب املذكور ،من دون
هاتف أو بريد الكتروني،
أسوة ببعض املؤسسات
وحتى «السوبر ماركت»؟

محمد نزال
ق �ب��ل ن �ح��و ع ��ام�ي�ن ،ن �ق �ل��ت «األخ � �ب� ��ار»
شكاوى قضاة إلى وزير العدل شكيب
عما ُي ّ
قرطباويّ ،
سمونه «ك� ّ�م افواهم»
ت�ج��اه وس��ائ��ل اإلع�ل��ام .ك��ان��وا يأملون
م ��ن ال ��وزي ��ر ال �ع �ت �ي��د ،اآلت� ��ي م ��ن ن�ق��اب��ة
املحامني ،أن يجد لهم الحل .القضاة،
بحسب قانون القضاء العدليُ ،ت ّ
طبق
عليهم أن�ظ�م��ة امل��وظ�ف�ين (امل ��ادة .)133
م ��ن ب �ي�ن ه � ��ذه األن� �ظ� �م ��ة ،ت ��أت ��ي امل � ��ادة
ّ
 15م��ن ق��ان��ون امل��وظ �ف�ين ،ال�ت��ي تحظر
على امل��وظ��ف «ان يلقي او ينشر دون
اذن خطي من رئيس ادارت��ه ،خطبا او
مقاالت او تصريحات او مؤلفات في اي
شأن كان» .يستفز ذلك بعض القضاة،
فأن يكونوا أشخاص سلطة ،يحكمون
ب��اس��م ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف �ه��ذا يعني
«عدم التعامل معهم كسائر املوظفني».
أكثر من ذل��ك ،ك��رس العرف القضائي،
ً
بناء على النص املذكور ،أن القاضي ال
يحق ل��ه ال��دف��اع ع��ن نفسه ف��ي وسائل
اإلعالم ،حتى إذا ّ
تعرضت له مباشرة،
وعليه ان يلجأ الى الشكوى القضائية
فحسب .اعتقد البعض ان الحل يكمن
ف��ي إن ي �ك��ون ل ��دى ال�ق�ض��اء (ال�س�ل�ط��ة)
م�ك�ت��ب إع�ل�ام ��ي ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع وس��ائ��ل
االع�ل�ام والصحافة .لكن القضاء بقي

ب�لا دائ ��رة أم��ان��ة س��ر إداري � ��ة ،أو حتى
مكتب إعالمي بسيط!
ال �ق �ض��اة ،أص �ح��اب ال �ش �ك��وى ،ي��درك��ون
أن «م� �ج� �ل ��س ال � �ق � �ض ��اء األع� � �ل � ��ى» ه��و
م��رج �ع �ي �ت �ه��م ،ال وزي � ��ر ال� �ع ��دل .لكنهم
كانوا يرون كيف أن ذاك املجلس نفسه
ّ
يتعرض للكثير من الحمالت ،الظاملة
ُ
أو امل�ح�ق��ة ،وم��ع ذل��ك يظل على صمته
إل��ى ح��د وص�ف��ه بـ«املجلس األخ��رس».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ك��ان إذا ق��رر أح��د القضاة
ك �س��ر ح��اج��ز ال �ص �م��ت ،ي �ت �ح� ّ�رك ف�ج��أة
«ال�ت�ف�ت�ي��ش ال�ق�ض��ائ��ي» ض ��دهُ .يصبح
م �ت �ه �م��ًا ب � �ـ«ال � �ك �ل�ام»! (ح �ص ��ل ه� ��ذا م��ع
أحد قضاة املحكمة العسكرية) .آنذاك،
وبعد ت��وارد الشكاوى ،وتواصل وزير

طرحت القاضية ماري
دنيز المعوشي األمر
قبل  13عامًا ،لكن بقي
الطرح مجرد طرح

العدل مع مجلس القضاء األعلى ،وعد
ق��رط �ب��اوي ف��ي ح��دي��ث م��ع «األخ� �ب ��ار»
ب��درس موضوع إنشاء مكتب إعالمي
لدى القضاء.

مكتب بال عنوان
ق�ب��ل ن�ح��و ش�ه��ري��ن ،ف �ج��أة ،ص��در بيان
ع��ن امل�ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي ملجلس القضاء
األعلى .أخيرًا حصلت املعجزة .مرحى
مرحى ،قال املتابعون ،لقد دخل قضاء
لبنان عصر ال�ن�ط��ق .أن ت��أت��ي متأخرًا
ّ
خير من أال تأتي أب �دًا .هكذا علق أحد
القضاة .لم يكن البيان يتحدث ،بداية،
ع��ن والدة امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي ،ب��ل ج��اء
لينفي خ �ب �رًا ق�ض��ائ�ي��ًا ورد ف��ي إح��دى
ُالصحف «ال يمت إلى الحقيقة بصلة».
ذ ّي� ��ل ال �ب �ي��ان ب ��إش ��ارة إل ��ى أن املجلس
«ح��رص��ًا م�ن��ه ع�ل��ى ال�ش�ف��اف�ي��ة املطلقة،
ف� �ق ��د أن � �ش ��أ م �ك �ت �ب��ًا إع�ل�ام� �ي ��ًا أض �ح��ى
ب��امل�س�ت�ط��اع ال �ت��واص��ل م �ع��ه ،م��ن أج��ل
الحصول على األخبار املتعلقة بالعمل
القضائي ،أو الوقوف على مدى صحة
األخ �ب��ار ال�ت��ي ق��د ت�ص��ل ال��ى ال��وس��ائ��ل
اإلعالمية من مصادر أخرى».
ط � ّ�ي ��ب ،ك �ي��ف ي �م �ك��ن ال �ت ��واص ��ل م ��ع ه��ذا
امل �ك �ت��ب م ��ن ق �ب��ل اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن؟ اف �ت��رض
املتابعون أن ُيلحق البيان ببيان آخ��ر،
ف��ي ال�ي��وم التالي أو بعد أس�ب��وعُ ،يعمم

فيه رق��م ه��ات��ف املكتب م��ع ع�ن��وان بريد
ال�ك�ت��رون��ي .ل��م يحصل ه ��ذا .م� ّ�ر شهران
وامل�ك�ت��ب العتيد ب�لا ع �ن��وان .ك��أن��ه شيء
خيالي .تتالت بيانات مجلس القضاء
األع �ل��ى ،خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،ك��ان
ً
بعضها مذيال باسم إح��دى القاضيات
م��ع صفة «أمينة ال�س��ر» .ه��ذا ك��ل م��ا في
األمر.

ّ
مع من نتكلم؟

األسبوع الفائت ،اختلف صيادو ميناء
الدالية في ال��روش��ة مع موظف قضائي
(م �ب��اش��ر) .األخ �ي��ر ج��اء ليبلغهم موعد
جلسة أم��ام القاضية زلفا الحسن ،لكنه
حاول أن يأخذ توقيعات أشخاص غير
موجودين ،عبر توقيع آخرين ،بحسب
م��ا أف��اد ال�ص�ي��ادون أم��ام ال�ق��وى األمنية
الح� �ق ��ًا .ح ��اول ��ت «األخ� � �ب � ��ار» ال �ت��واص��ل
م��ع م��ا ُيسمى املكتب اإلع�لام��ي ملجلس
ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ،ل�ل�م��رة األول� ��ى ،وب��دأت
رحلة البحث عن رقم هاتف هذا املكتب.
س ��اع ��ات م ��ن ال �ب �ح��ث دون ج � ��دوى .ب��دا
ك��أن ال�ب�ح��ث ي ��دور ع��ن رق��م ه��ات��ف جهة
اس �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ،أو م�ك�ت��ب س ��ري ُيعنى
ب � �ش� ��ؤون األم � � ��ن ال � �ق� ��وم� ��ي ،إل� � ��ى أن ت��م
االتصال أخيرًا بالقاضية الحسن .قالت
«ال أريد أن أتحدث مع اإلع�لام» .من حق
القاضية أن ي�ك��ون ه��ذا ج��واب�ه��ا .أخيرًا

