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ّ
برلمان التالمذة في «اليسوعية» :تخيل حياة برلمانية سليمة
حسين مهدي
م ــا يـعـجــز ع ـنــه الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء في
لبنان ،يقوم بــه الـتــامــذة .امــس ،انجز
م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي كـلـيــة
الـ ـحـ ـق ــوق وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـس ـي ــاسـ ـي ــة فــي
الجامعة اليسوعية املرحلة األولى من
بــرملــان التامذة لهذا الـعــام ،بمشاركة
 35م ـ ــدرس ـ ــة م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية.
يـحــاول املعهد مــن خــال هــذا النشاط
تـجـسـيــد ح ـي ــاة سـيــاسـيــة سـلـيـمــة في
واق ـ ــع شـ ــاذ يـ ـس ــوده ش ـلــل املــؤس ـســات
الدستورية وتعطيلهاّ .
تعرف الطاب
عـلــى وظــائــف ال ـبــرملــان وع ـمــل الـلـجــان
النيابية مــن خــال ش ــرح قـ ّـدمــه املــديــر
العام للجلسات واللجان في املجلس
النيابي ،ريــاض غنوم .قـ ّـدم لهم سردا

لتاريخ املجالس التمثيلية مــن نظام
الـقــائـمـقــامـيـتــن حـتــى ال ـي ــوم ،شــارحــا
صاحيات املجلس النيابية ،وأهمها
الـ ـتـ ـش ــري ــع ،وك ـ ـيـ ــف ت ـ ـجـ ــري املـ ـ ـب ـ ــادرة
بــال ـت ـشــريــع .ت ـن ــاول ــت أس ـئ ـلــة ال ـطــاب
تأثير اتفاق الطائف على عمل الحكومة
ّ
واملجلس النيابي ،اذ عدلت صاحيات
ّ
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وت ـ ـحـ ــول لـبـنــان
ال ــى جـمـهــوريــة بــرملــانـيــة .رد غـنــوم أن
لرئيس الجمهورية اليوم صاحيات
«م ـع ـن ــوي ــة» ،ك ـمــا اس ـت ــوض ــح ال ـطــاب
مــن غـنــوم عــن طريقة انـتـخــاب أعضاء
اللجان النيابية ومــراعــاة املحاصصة
املــذه ـب ـيــة وامل ـنــاط ـق ـيــة أي ـض ــا ،وكــانــت
أسـئـلــة وم ــداخ ــات ال ـطــاب الفـتــة جــدا
عــن دور مجلس الـشـيــوخ (املـفـتــرض)
في الغاء الطائفية السياسية وسبب
عدم تأسيسه بعد.

ال ـج ـل ـس ــات االرب ـ ـ ــع األخـ ـ ـ ــرى ،ت ـنــاولــت
كــل منها مشاريع قــوانــن او مشاريع
تعديل قــوانــن .قالت كــارول شراباتي
مــديــرة معهد الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة« :لــن
نكتفي فـقــط بمناقشة ه ــذه املـشــاريــع
واقـ ـ ــرارهـ ـ ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
امل ـ ـشـ ــروع ،ب ــل س ـن ـح ــرص أي ـض ــا عـلــى
متابعتها مع رؤساء الكتل النيابية».
سـ ـع ــى املـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار ق ـضــايــا
حدثية لطرحها على طاولة النقاش.
طــرح مدير ورئـيــس قسم األبـحــاث في
مـ ـب ــادرة امل ـســاحــة امل ـش ـتــركــة ك ــرم كــرم
م ـشــروع قــانــون الــامــركــزيــة االداري ـ ــة،
منطلقا مــن االص ــاح ــات ال ـ ــواردة في
ات ـفــاق ال ـطــائــف واملـقـسـمــة ال ــى فئتن:
األولى تؤدي الى اعادة توزيع السلطة،
وهي التي جرى تطبيقها «ألن السلطة
ال ـح ــاك ـم ــة ت ـح ـكــم ب ـطــري ـقــة ت ــؤم ــن مــن

خالها مصالحها» ،والثانية لم تطبق
«عمدا» وترتبط بتكوين السلطة ،ومن
هذه االصاحات ما هو مرتبط بمجلس
الـشـيــوخ ،امل ـســاواة بــن امل ــرأة والــرجــل،
اصـ ــاحـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
اخـ ــرى ،وابـ ــرز ه ــذه االص ــاح ــات طــرح
الــامــركــزيــة االداري ـ ــة .ق ـ ّـدم ك ــرم عرضا
م ـطــوال ألهـمـيــة الــامــركــزيــة االداري ـ ــة،
مذكرا باالقتراحات املقدمة من الحركة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـن ــات ،ورب ـ ــط
ك ـ ــرم م ـف ـه ــوم ال ــام ــرك ــزي ــة بـ ـع ــدد مــن
القضايا اآلن ـيــة ،منها أزم ــة النفايات
ودور ال ـب ـل ــدي ــات الـ ـ ــذي انـ ـت ــزع مـنـهــا
صاحياتها ملصلحة شركة سوكلن،
رابطا ذلك بالنظام السياسي الساعي
ل ـت ـكــريــس الـ ـ ــوالءات ل ـلــزع ـمــاء ف ــي ظل
غياب أي وسيط «مؤسساتي» يمكن
للمواطن تحصيل حقوقه أو ايصال

ص ــوت ــه مـ ــن خـ ــالـ ــه ،ف ـي ـمــا ال ـس ـل ـطــات
املحلية ضمن االصاحات الامركزية
تسعى لتبديل هذه القاعدة الزبائنية.
وقــد قـ ّـدم كــرم شرحا موسعا ملضمون
مشروع القانون.
فــي الجلسة الـتــي تلتها ،تـحــدث زيــاد
عبد الصمد ،املــديــر التنفيذي لشبكة
امل ـن ـظ ـم ــات ال ـع ــرب ـي ــة غ ـي ــر الـحـكــومـيــة
للتنمية ،عن مشروع قانون الجمعيات
العثماني ،لناحية التعديات املقترحة
لخفض سن االنتساب الى الجمعيات
من  21سنة الى  18سنة .البداية كانت
بـلـفــت ان ـت ـبــاه ال ـط ــاب امل ـش ــارك ــن الــى
أنهم جميعا ال يملكون حق االنتساب
ال ــى ج ـم ـع ـيــات ،وع ـنــد بـلــوغـهــم ال ـ ـ 18
س ـنــة ،سيتمتعون بـحـقــوقـهــم املــدنـيــة
دون حقوقهم الـسـيــاسـيــة .ولـفــت عبد
الصمد الــى اشكالية «العلم والخبر»
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التي تستغله االدارة العامة لتحويله
الــى مــا يشبه «الـتــرخـيــص» ،كما ربط
حـ ــق ال ـت ـن ـظ ـيــم ب ـح ــق ال ـت ـع ـب ـيــر وح ــق
التجمع السلمي.
الــافــت أن كــا مــن ك ــرم وعـبــد الصمد
قد تطرقا الى الحراك الشعبي ودوره،
وك ـ ــذل ـ ــك كـ ــانـ ــت مـ ـ ــداخـ ـ ــات وأسـ ـئـ ـل ــة
الـطــاب .الطالبة دالـيــا عطالله سألت
اذا م ــا ك ــان اع ـت ـم ــاد ان ـت ـخــابــات على
قاعدة لبنان دائــرة واحــدة هو املدخل
الـ ــواسـ ــع ال ـ ــى ال ــام ــرك ــزي ــة االداري ـ ـ ـ ــة،
زمـيـلـتـهــا مــاريــا ت ـســاء لــت عــن جــدوى
التظاهرات التي جرى تنظيمها طاملا
ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر ش ــيء ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش
بعد ،وآخرون أيضا سألوا عن الحراك
ودوره ف ــي اح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر وأخ ـط ــاء
ال ـحــراك وأولــويــة املـطــالــب ،فيما لفت
أحـ ــد الـ ـط ــاب ب ـس ـخــريــة الـ ــى تـخـطــي

ّ
يجب دائما تبني القضية
المحقة وتبني الحق
في التحرك ألجلها

بعض النواب سن التقاعد ووصولهم
الى سن العجز وهم ال يزالون نوابا.
رد كرم على الطاب بالقول أن عملية
الـتـغـيـيــر «ص ـع ـبــة» ال ت ـبــدأ م ــن مـكــان
واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــي ام ـ ـتـ ــداد ل ـح ـم ــات ع ــدة
انطلقت مثل حملة الجنسية ،العنف
ضــد امل ــرأة ،هيئة التنسيق النقابية،
االص ــاح االنـتـخــابــي وغـيــرهــا ،ولفت
كــرم الــى أن «الـضــربــة الـنــوعـيــة» التي
ق ــام ب ـهــا الـ ـح ــراك ف ــي أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
اظـ ـ ـه ـ ــاره ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا أزمـ ـ ـ ـ ــة نـ ـظ ــام
سـيــاســي ،وج ــرت عــرقـلــة املحاصصة

عبر ابطال املناقصات ،وطلب كرم من
ال ـطــاب تبني دائ ـمــا القضية املحقة،
وت ـب ـن ــي ال ـح ــق ف ــي ال ـت ـح ــرك ألج ـل ـهــا،
بصرف النظر عن األطر املحركة ،حيث
أن ه ــذه االمـ ــور ال ـثــاثــة منفصلة عن
بعضها بعضًا.
ب ـعــد االسـ ـت ــراح ــة ،ط ــرح ــت األسـ ـت ــاذة
والناشطة في معهد العلوم السياسية،
ري ـت ــا ش ـم ــال ــي ،م ـســأل ــة ت ـع ــدي ــل م ــواد
قــانــون الـضـمــان االجـتـمــاعــي ،لناحية
ضمان حق املرأة في أن تضمن زوجها
دون شــروط ،فمن الـشــروط املفروضة
على ضمان املرأة لزوجها أن يكون اما
فوق الستن أو ذو عاهة .وفي الجلسة
األخ ـ ـيـ ــرة ت ـط ــرق ــت أس ـ ـتـ ــاذة ال ـق ــان ــون
الــدولــي الـعــام وحـقــوق االنـســان مــاري
غنطوس الى مشروع قانون الحق في
الوصول الى املعلومات ،وأهميته في

تعزيز الشفافية ومحاسبة املواطنن
ل ـل ـم ـســؤولــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،وتـسـهـيــل
عمل الصحافين في النشر.
احدى الطالبات طرحت ،بطريقة غير
مباشرة ،حرمان الاجئن املتزوجن
بلبنانيات حق االستفادة من خدمات
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وك ـ ـ ــان الف ـتــا
ت ـ ـهـ ـ ّـرب ش ـم ــال ــي مـ ــن ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ه ــذه
ال ـق ـض ـي ــة ،ع ـنــده ــا ت ــدخ ـل ــت غـنـطــوس
شــارحــة حــق كــل مقيم عـلــى األراض ــي
اللبنانية بضمان اجتماعي ،وخاصة
أن أحد الزوجن يقوم بدفع الضرائب
للجهة الضامنة.
املتوجبة عليها
ُّ
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـلـ ـق ــاء ،ألـ ـ ـف ـ ــت ال ـح ـكــومــة
ورؤســاء اللجان النيابية األربـعــة عن
طــريــق الـقــرعــة ،عـلــى أن يستكمل هــذا
البرملان عمله في األسابيع املقبلة قبل
اتمام املرحلة الثانية من املشروع.

