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تقرير

صيغتان لسلسلة الرواتب

 %73.5أو %121؟
وضع رئيس اللجنة النيابية
الفرعية ،ابراهيم كنعان،
تقريرًا عن سالسل الرواتب
للموظفني واملعلمني
والعسكريني يقترح فيه
صيغتني يفصل بينهما
هامش واسع غير مقبول:
األولى تنطوي على زيادة
بنسبة  %73.5والثانية
 ،%121إال أن مضمون التقرير
كان واضحًا في ميله الى
الصيغة األدنى التي ترفضها
هيئة التنسيق النقابية
لكونها أدنى مما حصلت
عليه في مجلس الوزراء

ف�ع�ل�ه��ا ال �ن��ائ��ب اب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان ،رئ�ي��س
ل�ج�ن��ة امل ��ال وامل ��وازن ��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ورئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن ال �ل �ج��ان
ّ
النيابية املشتركة (املكلفة درس مشروع
ق ��ان ��ون س�ل�س�ل��ة ال ��رت ��ب وال � ��روات � ��ب) .أع � ّ�د
املوعود فأعاد األم��ور الى النقطة
تقريره
ّ
الصفر ،إذا تبناه بقية النواب .هذا التقرير
ّ
ّ
تضمن صيغتني
املوزع عن أعضاء اللجنة
ّ
لتصحيح س�لاس��ل روات ��ب امل��وظ �ف�ين في
امل�ل�اك اإلداري ال �ع��ام وال �س �ل��ك ال�خ��ارج��ي
وأف� ��راد الهيئة التعليمية وال�ع�س�ك��ري�ين.
ال�ص�ي�غ��ة األول� ��ى ت�ن�ط��وي ع�ل��ى تصحيح
ب �ن �س �ب��ة  ،%73.5وه� ��ي ن �س �ب��ة أدن � ��ى م��ن
التي يعطيها مشروع القانون املحال من
مجلس ال��وزراء ،وبالتالي ترفضها هيئة
التنسيق النقابية التي دعت الى اإلضراب
العام في  26الشهر الجاري ،فيما الصيغة
ال �ث��ان �ي��ة ت �ن �ط��وي ع �ل��ى ت�ص�ح�ي��ح بنسبة
 ،%121وه��ي أعلى م��ن النسبة امللحوظة
في مشروع القانون ،ويبلغ الفارق بينها
وب�ين الصيغة األول��ى  47.5نقطة مئوية!
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي ��رف �ض �ه ��ا «ت� �ك� �ت ��ل أص� �ح ��اب
امل �ص��ال��ح» ال��راف��ض ألي ض��رائ��ب ت�ط��اول
ريوعه وأرباحه ومنافعه ّ
الجمة.
وبحسب التقرير ،الذي حصلت «األخبار»
على نسخة منه ،يتبني أن كلفة تصحيح
ال��روات��ب ب�ح�س��ب م �ش��روع ال �ق��ان��ون تبلغ
 3010م� �ل� �ي ��ارات ل� �ي ��رة (م � ��ع ت �ع��وي �ض��ات
املتعاقدين وأج ��ور األج ��راء وتعويضات
عن أعمال إضافية وتعويضات مختلفة
ون � �ف � �ق ��ات أخ� � � ��رى ل � �ل� ��روات� ��ب واألج � � � � ��ور).
ه ��ذه ال�ك�ل�ف��ة س�ت�ن�خ�ف��ض ب�ح�س��ب صيغة
ال � � � �ـ %73.5ال� ��ى  2212م �ل �ي��ار ل� �ي ��رة ،فيما

جامعات

انتخابات اليسوعية :نتائج مبكرة ومفاجآت
حسين مهدي
ب ��دأت ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال�ط�لاب�ي��ة في
اليسوعية بالظهور ب��اك�رًا هذا
الجامعة
ّ
ال � �ع� ��ام ،ح �ت��ى إن� �ه ��ا اس �ت �ب �ق��ت ال �ح �م�لات
االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�لاس�ت�ح�ق��اق امل �ق��رر إج � ّ�راؤه
ف��ي  21ال� �ج ��اري .ف�ل��م ي�ك��د ب ��اب ال�ت��رش��ح
ي �ق �ف��ل أواخ � � ��ر األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ،ح�ت��ى
أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�ج��ام�ع��ات الفرنكوفونية
ف ��ي م �ص �ل �ح��ة ط�ل��اب ال � �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ف��وزه��ا ب�م�ق��اع��د ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ف��ي ح��رم
العلوم االجتماعية في مجمع «هوفالن»،
بنتيجة  ،0-11وذلك بعد انسحاب التيار
ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر وح �ل �ي �ف��ه ح� ��زب ال �ل ��ه م��ن
املعركة االنتخابية.
ثان
بيان
بحسب
ـ
تسوية
وفي زحلة ،أدت
ٍ
ملصلحة القوات ـ إلى فوز طالبها بسبعة
مقاعد مقابل مقعدين للمستقلني ومقعد
واحد للتيار الوطني الحر.
على كل حال ،التسويات ليست غريبة عن
انتخابات الجامعة ،فقد اع�ت��ادت القوى
الطالبية اعتمادها في الكليات الصغيرة
ال� � �ت � ��ي «ال ت� �س� �ت� �ح ��ق خ� � � ��وض امل� � �ع � ��ارك
واس � �ت � �ن ��زاف ال� �ط ��اق ��ات ف ��ي ك �ل �ي��ات م�ث��ل
ال�ت�م��ري��ض وال�ل�اه ��وت ،ف�ت��وزع��ت امل�ق��اع��د
بالتساوي ،على أن يختار رئيس هيئة
وس �ط��ي أو م�س�ت�ق��ل ،وإن ك ��ان ف��ي غ��ال��ب
األح�ي��ان مقربًا من أح��د طرفي ال�ن��زاع أي
ال�ق��وات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
إال ان هذين الطرفني يلقيان بثقلهما في
محاولة الفوز في األشرفية (أم املعارك)
ال �ت ��ي ت �ض��م ك �ل �ي��ة إدارة األع � �م� ��ال ،أك �ب��ر
الكليات ،حيث يدرس ما يزيد على 1500
ط��ال��ب ،وك��ذل��ك ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة
وكلية التأمني.
انسحاب مرشحي التيار الوطني الحر

وح � ��زب ال �ل ��ه م ��ن ك �ل �ي��ة ال� �ح� �ق ��وق ،ل�ل�م��رة
األول � � ��ى ،ال ي��دخ��ل ف ��ي إط � ��ار ال �ت �س��وي��ات
ّ
السياسية ،بل إن أنصار التيار يرفضون
نظرية االن�س�ح��اب ،وي�ض�ع��ون م��ا حصل
في إطار «تجنيب الكلية بعض املشاكل»،
كما يقول م�س��ؤول التيار ف��ي «ه��وف�لان»
م��ارك خ��وري ،ال��ذي ب��رر الخطوة ب�ـ«ع��دم
ق��درة التيار على خ��وض معركة ،في ظل
ّ
ج��و م�ت��وت��ر وم �ش �ح��ون .وش ��رح أن هناك
أعدادًا كبيرة من أبناء «الطائفة الشيعية»
ف��ي كلية ال�ح�ق��وق ،متهمًا ال�ف��ري��ق اآلخ��ر
بمحاولة الفوز عبر التحريض الطائفي.
وك� ��ان ب �ي��ان ال �ق ��وات ق��د س ��أل ال�ع��ون�ي�ين:
«ملاذا انسحب طالب التيار البرتقالي من
معركة كلية الحقوق في جامعة القديس
ي ��وس ��ف ف ��ي ب� �ي ��روت ال �ت ��ي ت �ج ��ري ف�ي�ه��ا
االنتخابات ف��ي ظ��ل القانون نفسه ال��ذي
ي �ط��ال �ب��ون ب�ت�ط�ب�ي�ق��ه ف ��ي ج��ام �ع��ة س�ي��دة
ال�ل��وي��زة؟ أم أن�ه��م ي��رف�ض��ون ال�ت��رش��ح في

ظل قانون يعوق ب��روز الصوت الشيعي
ال�ض��ام��ن؟ وه��ل أص�ب��ح ص��وت ح��زب الله
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ه � ��ؤالء أه� ��م م ��ن ال �ص��وت
الوطني اللبناني؟».
ينفي م �س��ؤول لجنة ال�ش�ب��اب وال �ش��ؤون
ّ
ال �ط�لاب �ي��ة ف ��ي ال �ت �ي��ار أن �ط ��ون س �ع� ّ�ي��د أن
املعركة األساسية في األشرفية ليست في
كلية الحقوق ب��ل ف��ي إدارة األع�م��ال التي
ّ
سعيد
«نضع كل جهدنا فيها» .ويتكتم
عن نتائج قد حسمت في بعض الكليات،
ويخبئ م��ا ف��ي جعبته وي��ؤج��ل الحديث
عنه إلى ما بعد صدور النتائج النهائية.
أم��ا رئ�ي��س مصلحة ال �ط�لاب ف��ي ال�ق��وات
ن��دي��م ي ��زب ��ك ،ف�ي�ص��ف م ��ا ي �ح ��اول ال�ت�ي��ار
فعله بتكتيك ان�ت�خ��اب��ي ع�ب��ر االن�س�ح��اب
م ��ن ك �ل �ي��ات م �ح �س��وم��ة ال �ن �ت ��ائ ��ج ،وذل ��ك
«للتخفيف م��ن وه ��ج ان �ت �ص��ارن��ا» ،وأن��ه
ف� ��ي ك� ��ل م � ��رة «ي� �خ� �ل ��ق ت� �ب ��ري� �رًا م�خ�ت�ل�ف��ًا
النسحابه» .وأكد يزبك أن هناك مفاجآت

انسحب التيار الوطني الحر من كلية الحقوق تفاديًا للمشاكل (أرشيف ــ مروان بو حيدر)

يمنح النظام النسبي
تمثيال حقيقيًا
المعتمد
ً
للطالب

تنتظر الجميع هذا العام.
ّ
ي��ذك��ر أن ال� �ط�ل�اب ال ي ��واج �ه ��ون مشكلة
ب��ال�ن�ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي؛ ف��ال�ن�ظ��ام النسبي
بصيغته املعتمدة ينجح إل��ى ح��د كبير
في تمثيل جميع الطالب ،ويمنع سيطرة

أي من األطراف على جميع مقاعد الهيئة
لاّ
ال�ط�لاب�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة م�ع�ي�ن��ة إ ف��ي ح��ال��ة
التزكية .وه��ذه كانت املشكلة األساسية
للتيار العوني في جامعة سيدة اللويزة،
إذ شهدت املعركة األخ�ي��رة التي حصلت
منذ عامني حصول تحالف  14آذار على
 %55م��ن أص� ��وات ال �ط�ل�اب ،ف��اس�ت�ط��اع��وا
بذلك السيطرة على معظم مقاعد الهيئة
الطالبية .ومقاطعة التيار دفعت القوات
وحليفها الكتائب إلى الفوز بـ  42مقعدًا
مقابل صفر في ظل غياب أي منافس أخر.
القانون االنتخابي مقبول في اليسوعية،
ع � �ل � ��ى ال � � ��رغ � � ��م م � � ��ن ب � �ع� ��ض ال� � �ش � ��وائ � ��ب،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ح �ج ��م ال � ��دوائ � ��ر داخ� ��ل
الكليات الصغيرة ،أو عدم تحديده لسقف
اإلن�ف��اق االن�ت�خ��اب��ي؛ إذ تشتهر الجامعة
لاّ
ب��اإلن �ف��اق األك �ب��ر ب�ي�ن ال �ج��ام �ع��ات ،إ أن
ً
النسبية تشكل تمثيال حقيقيًا وفعليًا
ّ
وتصعب التكهن بالفائز ،وهذا
للطالب،
م� ��ا ي �ث �ي��ر ق �ل ��ق ك �ل�ا ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ،ت �ح��دي �دًا
ف ��ي امل� �ع ��ارك األرب� � ��ع األس ��اس� �ي ��ة :م�ع��رك��ة
كلية ال�ط��ب ،الهندسة ،االق�ت�ص��اد وإدارة
األعمال.
هكذا تتصدر بيانات االن�ت�ص��ار للقوات
وت� �ك� �ت� �ي� �ك ��ات ال � �ت � �ي� ��ار ال � �ع� ��ون� ��ي امل �ش �ه��د
االن �ت �خ ��اب ��ي ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة،
وت �غ �ي��ب ك �م��ا ف ��ي ب ��اق ��ي ال �ج ��ام �ع ��ات أي
ّ
ب��رام��ج متعلقة ب��ال�ط�لاب ،وخصوصًا أن
الهيئة الطالبية في اليسوعية ال تتمتع
بأي قوة فعلية .أما األقساط التي ارتفعت
ف��ي الجامعة بنسبة  %10فلم تشكل أي
ج��اذب فعلي من األح��زاب إلضافتها إلى
برنامجها االنتخابية ،في ظل ثقة عمياء
بأن الطالب مهما كانت البرامج والوعود
االنتخابية سيصوتون وف��ق خلفياتهم
السياسية ،الحزبية والطائفية.

