السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

مجتمع وإقتصاد

7

تقرير

انتخابات :LAU
التصويت اإللكتروني يكسر االصطفاف
تقاسمت القوى الحزبية
مقاعد المجلس الطالبي
في حر َمي بيروت وجبيل.
ال أحد اكتسح أحدًا كما هو
متوقع بفعل النظام
االنتخابي .ففي بيروت ،فاز
تحالف حزب اهلل وحركة أمل
واالشتراكي والقومي والتيار
الوطني الحر بـ  7مقاعد من
أصل  15مقعدًا ،وتحالف
القوات وتيار المستقبل بـ 6
مقاعد ،إضافة إلى مقعد
واحد للطاشناق الذي خاض
االنتخابات منفردًا ومقعد آخر
للمستقلين
فاتن الحاج

ك ّل عمل ّيات جباية الضرائب منذ  12عامًا
وحتى اليوم هي غير قانون ّية وغير
دستوريّة (هيثم الموسوي)

م ــن ق ــان ــون إن ـش ــائ ــه وامل ـ ـ ــادة  52من
الداخلي ،وهو ما تستعرضه
نظامه
ُ
املــراجـعــة امل ـقـ ّـدمــة ،وتـضـيــف إلـيــه ما
ّ
تنص عليه أحكام املادة  66من نظام
مجلس الـشــورى التي تجيز لرئيس
املـ ـجـ ـل ــس ،ب ــوصـ ـف ــه قـ ــاضـ ــي األمـ ـ ــور
املـسـتـعـجـلــة اإلداري ُ ،أن ي ـت ـخــذ ّ كل
ّ
الضرورية املمكنة واملؤقتة
التدابير
ّ
واالحتياطية التي من شأنها حفظ
الـحـقــوق ومـنــع األضـ ــرار ،لتطلب من
ّ
القضائية أن «تتخذ تدبيرًا
السلطة
ّ
ّ
ّ
للحد من تصرف السلطة غير
مؤقتًا
ال ـقــانــونــي وغ ـيــر ال ــدس ـت ــوري بــاملــال
ال ـعــام ،واملـحــافـظــة على هــذه األم ــوال
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب دسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة
جبايتها وصرفها ،ملنع تفاقم الضرر
على املكلفني تأدية الضريبة» ،وذلك
من خالل «تعيني هيئة ّ
خاصة ،يمنح
مجلس الشورى أوسع الصالحيات،
لـ ــإشـ ــراف والـ ــرقـ ــابـ ــة امل ـس ـب ـق ــة عـلــى
ج ـبــايــة األم ـ ـ ــوال ال ـع ـ ّ
ـام ــة وإن ـفــاق ـهــا،
ّ
تستمر فــي تــأديــة مهماتها،
على أن
ّ
إلــى أن تضع السلطتان التشريعية
وال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة ح ـ ـدًا ل ـخ ــرق الــدس ـتــور
امل ـس ـت ـم ـ ّـر م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن  12ع ــام ــا،
ع ـب ــر إق ـ ـ ــرار مـ ــوازنـ ــة ت ـب ـقــى صــالـحــة
للسنة التي أقـ ّـرت من أجلها ولشهر
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي م ــن ال ـس ـن ــة ال ـتــال ـيــة
عـلــى أبـعــد ح ـ ّـد ،ونـشــر ه ــذه املــوازنــة
وبــدء صالحيتها لإلجازة بالجباية
واإلن ـ ـفـ ــاق ،ف ـقــط ب ـعــد إقـ ـ ــرار مجلس
ّ
النهائية للسنة
الـنــواب للحسابات
السابقة».

أم ـ ــس ،ال شـ ــيء داخ ـ ــل حـ ــرم الـجــامـعــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ي ـ ــدل ع ـل ــى أن
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ط ــابـ ـي ــة كـ ــانـ ــت ت ـح ـصــل
هـنــا ،فــا لــوائــح صغيرة وال شـعــارات
وال ألـ ـ ــوان ح ــزب ـي ــة ،وال ج ــو حـمــاســي
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـحــزب ـيــة امل ـت ـنــاف ـســة ،بل
أكثر تطلب إدارة الجامعة مــن جميع
الطالب الخروج من الحرم لحظة فرز
األصـ ـ ـ ــوات ،أي ع ـنــد ال ــراب ـع ــة م ــن بعد
الظهر ،في محاولة لقطع الطريق على
أي تشنج قد يطرأ مع إعالن النتائج.
وبينما يتابع الناخبون محاضراتهم
وامتحاناتهم كــاملـعـتــاد ،ينجح نظام
التصويت اإللكتروني في فرض هدوء
غير مألوف في استحقاق كهذا ،فيما
يـك ـســر «ص ـ ــوت واح ـ ــد مل ــرش ــح واحـ ــد»
( )one student one voteاالصـطـفــاف
وينزع وصمة اللوائح التي تصب في
اتـجــاه واح ــد ويـحــول دون أن يكتسح
أحد أحدًا.
ّ
تسجل معظم القوى
لكن النظام الذي

اع ـت ــراض ـه ــا ع ـل ـي ــه ،ل ــم ي ـل ــغ بــالـنـسـبــة
إلـيـهــا مـبــدأ الـتـحــالـفــات ال ــذي تتمسك
بــه وت ـقــول ان ـهــا ت ـخــوض االنـتـخــابــات
وتـتـعــاطــى مــع الـنـتــائــج عـلــى أســاســه.
فـ ـق ــد ظـ ـه ــر تـ ـح ــالـ ـف ــان ب ـ ـ ـ ـ ــارزان ،األول
يضم حــزب الـلــه وحــركــة أمــل والـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
والحزب السوري القومي االجتماعي،
والـثــانــي يضم تـيــار املستقبل وحــزب
القوات اللبنانية.
حجم الطالب املستقلني غير املنتمني
إل ــى أح ــزاب سياسية يكبر عــامــا بعد
عـ ـ ــام فـ ــي الـ ـج ــام ـع ــة وقـ ـ ــد نـ ـظ ــم ث ــاث ــة
مــرشـحــن مستقلني حملة «غـ ّـيــر» في
كلية إدارة األعمال ،فيما ترشح طالب
مستقلون في كل الكليات ،رفضًا ألي
زيادة غير مبررة على األقساط وبحثًا
عن مساحة جامعية أكثر ارتياحًا.
وكــان  150طالبًا قد اقترعوا بواسطة
ح ــواس ـي ـب ـه ــم وه ــوات ـف ـه ــم ف ــي ال ـف ـتــرة
امل ـم ـتــدة فـقــط ب ــن ال ـســادســة صـبــاحــا،
مــوعــد ب ــدء عملية االق ـت ــراع ،والثامنة
والـ ــربـ ــع ،أي ق ـب ــل ق ــدوم ـه ــم إلـ ــى ح ــرم
الجامعة ،ومنهم من اقترع من خارج
ل ـب ـنــان ،وه ـ ــؤالء يـخـضـعــون لـبــرنــامــج
ت ـبــادل طــابــي مــع جــامـعــات خــارجـيــة.
ث ــاث طــال ـبــات اع ـتــرضــن ل ــدى ع ـمــادة
ّ
ال ـ ـطـ ــاب ع ـل ــى أن أشـ ـخ ــاص ــا آخ ــري ــن
ّ
ّ
اق ـتــرعــوا نـيــابــة عـنـهــن .إال أن العميد
رائد محسن ينفي أن يشكل ذلك خرقًا
لنظام التصويت ،فقد نبهنا الطالب
الناخبني إلــى أهمية أن يغيروا كلمة
املـ ـ ـ ــرور ( )passwordل ـح ـس ــاب ـه ــم فــي
الـجــامـعــة ( )accountال ــذي ينتخبون
بــواس ـط ـتــه ق ـبــل  24س ــاع ــة م ــن مــوعــد
االس ـت ـح ـقــاق ،كــي ال ي ـســاء اسـتـخــدامــه
فــي ات ـجــاهــات خــاطـئــة .يـشـيــر محسن
إل ـ ــى أن «الـ ـشـ ـكـ ــاوى الـ ـت ــي تـلـقـيـنــاهــا
قليلة ج ـدًا وت ـصــب جميعها فــي هــذا
اإلطار ،إذ إن بعض الطالب لم يغيروا
كلمة امل ــرور منذ سنة ونـصــف سنة».
حسنات النظام ،بحسب عميد الطالب،
أنه يمنح التالمذة حرية االقتراع ،فال
يخضعون للضغوط من أترابهم.
ويلفت محسن إلى أن النظام ساهم في
زي ــادة نسبة االق ـتــراع ب ــأوراق بيضاء

ورف ــع نسبة االق ـتــراع بشكل ع ــام ،فقد
بلغت املشاركة في العام املاضي ،%74
فـيـمــا ل ــم تـبـلــغ ف ــي أع ـلــى مستوياتها
في السنوات التي سبقت ذلك الـ ،%50
مــا يعني أن نـظــام الـتـصــويــت يشجع
الطالب على اإلقبال على االستحقاق.
مسؤول مكتب املعلوماتية الذي يدير
عملية االقتراع ،كميل أبو نصر ،يؤكد
أن هناك أنظمة حماية تجعل التسلل

حجم الطالب
المستقلين يكبر
عامًا بعد عام
خرج الطالب من حرم الجامعة لحظة
فرز النتائج منعًا ألي تشنج (األخبار)

إلى التصويت أمرًا صعبًا ،وأن أبوابنا
مـفـتــوحــة ألي مــاحـظــة عـلــى شفافية
العملية.
وقد اقترع  4347طالبًا من أصل 5271
ناخبًا فــي حـ َ
ـرمــي بـيــروت وجبيل ،أي
بنسبة  ،%82.47فيما فاز  6مرشحني
بالتزكية يمثلون  1945ناخبًا ممن لم
يشاركوا في عملية االنتخابات.
وهـ ـن ــا أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ب ـي ــروت
بحسب توزيعهم على الكليات والقوى
الحزبية:
كلية هندسة العمارة والتصميم :نادر
الـعــاكــوم ( 109أص ــوات ،مستقل) ،الرا
حميد ( 82صوتًا ،حركة أمــل) وأحمد
عيتاني (تيار املستقبل).
ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم واآلداب ( 60وح ـ ــدة
تعليمية وأك ـث ــر) :ب ـشــار زعـيـتــر (101
صــوت ،حركة أم ــل) ،كــوركــن بابازيان
( 87صوتًا ،طاشناق) ويحيى كريدلي
(تيار املستقبل).
كلية إدارة األعمال ( 60وحدة تعليمية
وم ــا فـ ــوق) :عـلــي ال ـشــال ( 150صــوتــا،
ح ــزب ق ــوم ــي) ،وائ ـ ــل أب ــو ع ـم ــار (150
ص ــوت ــا ،ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي) ونسيب
غنام ( 134صوتًا ،حزب القوات) .وكان
مــرشـحــون قــد ف ــازوا بالتزكية فــي كل
م ــن كـلـيــة اآلداب وال ـع ـلــوم ( 60وح ــدة
تعليمية وما دون) :عمر دوغان (تيار
املـسـتـقـبــل) ،أن ـط ــوان اس ـك ـنــدر (الـتـيــار
ال ــوط ـن ــي حـ ــر) وأحـ ـم ــد ق ـص ــار (ح ــزب
الـ ـل ــه) ،وف ــي كـلـيــة إدارة األعـ ـم ــال (60
وحدة تعليمية وما دون) فاز بالتزكية
كل من زينة حمادة (حركة أمل) ،محمد
مــوصـلـلــي (ت ـي ــار املـسـتـقـبــل) وجــونــي
سـلـيـمــانــي (ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل) .أم ــا في
جبيل ،فقد فاز كل من الطالب التالية
أسـ ـم ــاؤه ــم :هـ ـ ــادي م ـ ـ ــروة ،وكــري ـس ـتــا
الحويك واودرة ماريا ناصيف (كلية
هـنــدســة ال ـع ـمــارة والـتـصـمـيــم) ،إيليو
ج ــون ـي ــور ف ـغــالــي ورومـ ــانـ ــوس هيكل
وإمـيــل هيكل (كلية اآلداب والـعـلــوم)،
فــااليــا سـمــاحــة وج ــاد سـلـمــون وإيـلــي
فريجي (كلية إدارة األعمال) ،غي مراد،
ولـيــا عبد األح ــد وأســامــة عـطــار (كلية
ال ـه ـنــدســة) ،غــالــب اسـمــاعـيــل وغــايـيــل
مطر وريتا هالل (كلية الصيدلة).

تقرير

متم ّرنو الثانوي في كلية التربية:
ادفعوا لنا رواتبنا!
فاتن الحاج
فـ ــي  17تـ ـم ــوز امل ـ ــاض ـ ــي ،ألـ ـح ــق 2170
أسـتــاذًا ثانويًا ملتابعة دورة كفاءة في
كـلـيــة الـتــربـيــة ف ــي الـجــامـعــة اللبنانية
ب ـص ـف ــة مـ ـتـ ـم ــرن ــن ،بـ ـع ــد  6أش ـ ـهـ ــر مــن
صدور مرسوم تعيينهم في مالك وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ،ال ــرق ــم  89ب ـت ــاري ــخ األول من
شباط .2017
اليوم ،بعد  3أشهر من إلحاقهم بكلية
ال ـت ــرب ـي ــة ،ل ــم ي ـت ـقــاض األسـ ــاتـ ــذة فلسًا
واح ـدًا مــن رواتـبـهــم امل ـقــررة كمتمرنني،
وي ـح ــرم ــون م ــن الـ ــدرجـ ــات ال ـس ــت الـتــي
ك ــرس ــت ألس ـ ــات ـ ــذة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي
ال ــرس ـم ــي امل ــوج ــودي ــن ف ــي املـ ـ ــاك ،حقًا
قانونيًا وفقًا للقانون الجديد لسلسلة
الرتب والرواتب الرقم .46
أمــس ،نفذ املتمرنون إضرابًا تحذيريًا،
ف ـقــاط ـعــوا ال ـ ـ ــدروس ف ــي ك ـل ـيــة الـتــربـيــة
واس ـت ـمــروا فــي التعليم فــي الـثــانــويــات
ال ــرس ـم ـي ــة ،وتـ ــرافـ ــق ذلـ ــك م ــع اع ـت ـصــام

أمام وزارة التربية .ومن املقرر أن يعود
املعتصمون إلى اإلضــراب االثنني ما لم
تحل مشكلتهم.
ال يفهم األساتذة ملاذا انتظروا  6أشهر،
ن ـ ـفـ ــذوا خ ــال ـه ــا س ـل ـس ـلــة اع ـت ـص ــام ــات
وت ـظ ــاه ــرات تـخـلـلـهــا ق ـطــع ط ــرق ــات من
أجــل االلتحاق بالكلية ،وكــانــت الحجة
ال ـت ــي ســاق ـهــا املـ ـس ــؤول ــون ف ــي حـيـنـهــا
عدم تأمني االعتمادات ،إذا كانت عمادة
الكلية ومسؤولو اإلعــداد يعزون اليوم
تــأخـيــر تـســديــد ال ــروات ــب إل ــى األس ـبــاب
ن ـف ـس ـه ــا ،أي إل ـ ــى غـ ـي ــاب االعـ ـتـ ـم ــادات
والتأخير اللوجستي في إنجاز جداول
القبض.
ّ
يشرح األساتذة معاناتهم ،إذ إن قسمًا
كبيرًا منهم يأتون من املحافظات إلى
بيروت  3أيــام في األسبوع على األقل
ملتابعة دورة الـكـفــاءة ،ومــا يرتب ذلك
م ــن مـ ـص ــاري ــف ل ـل ـت ـن ـقــل ،ف ــي ح ــن أن
راتبهمّ ،إن نالوه ،وهذا لم يحصل حتى
اآلن ،ف ــإن ــه ال ي ـت ـجــاوز  860أل ــف لـيــرة

يعزو المسؤولون التأخير
إلى غياب االعتمادات
وتنظيم الجداول
باعتبار أن سلفة غالء املعيشة طارت
مــع ص ــدور الـقــانــون الــرقــم  ،46إضافة
إلــى املـحـســومــات التقاعدية وضريبة
ً
الدخل ،بدال من مليون و 875ألف ليرة،
إذا ما أضيفت الدرجات الست.
وف ــي م ــوض ــوع الـ ــدرجـ ــات ،ث ـمــة رأي ــان
قانونيان ،رأي ملجلس الخدمة املدنية
يـ ـق ــول بـ ـع ــدم اس ـت ـف ــادت ـه ــم ك ــأس ــات ــذة
مـ ـتـ ـم ــرن ــن م ـ ـتـ ــدرجـ ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ورأي
قــانــونــي ث ــان يــؤيــد اس ـت ـفــادت ـهــم .وقــد

ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» م ــن رئ ـي ــس راب ـط ــة
أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي
أن الــرابـطــة فــي صــدد الطلب مــن هيئة
التشريع واالستشارات في وزارة العدل
إبداء رأيها في هذا املجال .جباوي قال
إن األمـ ــور تـسـيــر نـحــو الـحـلـحـلــة ،وقــد
أب ـل ـغ ـنــا ذلـ ــك األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـم ــرن ــن ،إذ
إن األم ــر ال يـعــدو كــونــه روتـيـنــا إداري ــا
وسيعالج نهاية الشهر الجاري.
من جهته ،أعلن التيار النقابي املستقل
ّ
دعمه إلضراب األساتذة ،مشيرًا إلى أن
مــا يتعرضون لــه هــو تـعـ ٍّـد ســافــر على
حقوقهم وكــرامـتـهــم ،فـهــؤالء يعينون
فــي كلية التربية كــأســاتــذة متمرنني،
وه ــذا يـسـتــدعــي إع ـطــاء هــم كــل حقوق
األس ـتــاذ الـثــانــوي املـتـمــرن والـتــزامـهــم
واج ـب ــات ــه وه ـ ــي :ح ـق ـهــم ب ــال ــدرج ــة 15
ّ
على سلم السلسلة الـجــديــدة ،يضاف
إليها  6درج ــات ،حقهم ببدل نقل عن
كل يــوم عمل ،وحقهم باالستفادة من
كل تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

