
حسين مهدي 

ــا يــعــجــز عــنــه الــــنــــواب والــــــــوزراء في  مـ
لبنان، يقوم بــه الــتــامــذة. امــس، انجز 
ــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي كــلــيــة  ــعـ مــعــهــد الـ
ــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــلـ ــ ــعـ ــ ــوق والـ ــقــ ــحــ الــ
الجامعة اليسوعية املرحلة األولى من 
بمشاركة  الــعــام،  لهذا  التامذة  بــرملــان 
املـــنـــاطـــق  ــلـــف  ــتـ مـــخـ ــن  ــ مــ ــة  ــ ــدرســ ــ مــ  35

اللبنانية.
يــحــاول املعهد مــن خــال هــذا النشاط 
تــجــســيــد حـــيـــاة ســيــاســيــة ســلــيــمــة في 
واقـــــع شــــاذ يـــســـوده شــلــل املــؤســســات 
الطاب  تعّرف  الدستورية وتعطيلها. 
عــلــى وظــائــف الــبــرملــان وعــمــل الــلــجــان 
النيابية مــن خـــال شـــرح قــّدمــه املــديــر 
املجلس  في  واللجان  للجلسات  العام 
قــّدم لهم سردا  النيابي، ريــاض غنوم. 

نظام  مــن  التمثيلية  املجالس  لتاريخ 
ــيـــوم، شــارحــا  الــقــائــمــقــامــيــتــن حــتــى الـ
وأهمها  النيابية،  املجلس  صاحيات 
ــع، وكــــيــــف تــــجــــري املـــــبـــــادرة  ــريــ ــشــ ــتــ الــ
بــالــتــشــريــع. تـــنـــاولـــت أســئــلــة الــطــاب 
تأثير اتفاق الطائف على عمل الحكومة 
ت صاحيات 

ّ
واملجلس النيابي، اذ عدل

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وتــــحــــّول لــبــنــان 
الـــى جــمــهــوريــة بــرملــانــيــة. رد غــنــوم أن 
صاحيات  اليوم  الجمهورية  لرئيس 
»مـــعـــنـــويـــة«، كــمــا اســـتـــوضـــح الــطــاب 
مــن غــنــوم عــن طريقة انــتــخــاب أعضاء 
املحاصصة  ومــراعــاة  النيابية  اللجان 
املــذهــبــيــة واملــنــاطــقــيــة أيـــضـــا، وكــانــت 
أســئــلــة ومـــداخـــات الــطــاب الفــتــة جــدا 
)املــفــتــرض(  الــشــيــوخ  عــن دور مجلس 
وسبب  السياسية  الطائفية  الغاء  في 

عدم تأسيسه بعد. 

الـــجـــلـــســـات االربـــــــع األخــــــــرى، تــنــاولــت 
او مشاريع  قــوانــن  منها مشاريع  كــل 
كــارول شراباتي  قــوانــن. قالت  تعديل 
مــديــرة معهد الــعــلــوم الــســيــاســيــة: »لــن 
املــشــاريــع  هـــذه  بمناقشة  فــقــط  نكتفي 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ واقــــــرارهــــــا فــــي املــــرحــــلــــة الـ
ــا عــلــى  ــــروع، بــــل ســـنـــحـــرص أيـــضـ ــــشـ املـ
النيابية«.  الكتل  متابعتها مع رؤساء 
ــار قــضــايــا  ــيــ ــتــ ســـعـــى املـــعـــهـــد الــــــى اخــ

حدثية لطرحها على طاولة النقاش. 
طــرح مدير ورئــيــس قسم األبــحــاث في 
ــرم كــرم  مــــبــــادرة املـــســـاحـــة املــشــتــركــة كــ
مـــشـــروع قـــانـــون الــامــركــزيــة االداريـــــة، 
الــــــواردة في  ــات  مـــن االصـــاحـ منطلقا 
اتــفــاق الــطــائــف واملــقــســمــة الـــى فئتن: 
األولى تؤدي الى اعادة توزيع السلطة، 
وهي التي جرى تطبيقها »ألن السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة تــحــكــم بــطــريــقــة تـــؤمـــن مــن 

خالها مصالحها«، والثانية لم تطبق 
»عمدا« وترتبط بتكوين السلطة، ومن 
هذه االصاحات ما هو مرتبط بمجلس 
الــشــيــوخ، املــســاواة بــن املـــرأة والــرجــل، 
ــة واجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــات اقـ ــــاحـ اصـ
اخــــرى، وابــــرز هـــذه االصـــاحـــات طــرح 
ــة. قـــّدم كـــرم عرضا  ــ الــامــركــزيــة االداريــ
مــطــوال ألهــمــيــة الــامــركــزيــة االداريــــــة، 
مذكرا باالقتراحات املقدمة من الحركة 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، وربـــــط 
ــعــــدد مــن  ــة بــ ــزيــ ــركــ ــهـــوم الــــامــ ــفـ ــرم مـ ـــ كـ
النفايات  أزمـــة  منها  اآلنــيــة،  القضايا 
مــنــهــا  ــزع  ــتــ انــ الــــــذي  ــلـــديـــات  ــبـ الـ ودور 
سوكلن،  شركة  ملصلحة  صاحياتها 
رابطا ذلك بالنظام السياسي الساعي 
ـــوالءات لــلــزعــمــاء فـــي ظل  ــ ــ لــتــكــريــس الـ
يمكن  »مؤسساتي«  وسيط  أي  غياب 
ايصال  أو  حقوقه  تحصيل  للمواطن 

صــــوتــــه مــــن خــــالــــه، فـــيـــمـــا الــســلــطــات 
الامركزية  املحلية ضمن االصاحات 
تسعى لتبديل هذه القاعدة الزبائنية. 
وقــد قــّدم كــرم شرحا موسعا ملضمون 

مشروع القانون.
تــحــدث زيــاد  الــتــي تلتها،  فــي الجلسة 
لشبكة  التنفيذي  املــديــر  الصمد،  عبد 
املـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
للتنمية، عن مشروع قانون الجمعيات 
العثماني، لناحية التعديات املقترحة 
لخفض سن االنتساب الى الجمعيات 
من 21 سنة الى 18 سنة. البداية كانت 
بــلــفــت انــتــبــاه الـــطـــاب املـــشـــاركـــن الــى 
أنهم جميعا ال يملكون حق االنتساب 
ـــ 18  الــــى جــمــعــيــات، وعـــنـــد بــلــوغــهــم الــ
املــدنــيــة  بــحــقــوقــهــم  سيتمتعون  ســنــة، 
عبد  ولــفــت  الــســيــاســيــة.  دون حقوقهم 
والخبر«  »العلم  اشكالية  الــى  الصمد 

ل حياة برلمانية سليمة
ّ

برلمان التالمذة في »اليسوعية«: تخي
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محمد وهبة

ــنـــوب لــإعــمــار  طــلــبــت شـــركـــة الـــجـ
مــن رئــيــس مجلس شـــورى الــدولــة 
ــقـــد  شـــــكـــــري صــــــــــــادر، إبــــــطــــــال الـــعـ
ــر االشــغــال العامة  املــوقــع بــن وزيـ
غــازي زعيتر وبــن شركة »خــوري 
لـــلـــمـــقـــاوالت«، وإبــــطــــال تــنــفــيــذ كل 
قـــــرار مــتــعــلــق بــــه، وذلـــــك اســتــنــادًا 
إلــى قــرارات املجلس السابقة التي 
تــبــطــل قـــــرارات الـــوزيـــر الــتــي زادت 
ــلــــة األولــــــى  كـــلـــفـــة مـــنـــاقـــصـــة املــــرحــ
ــدلـــون بنحو  ــن مـــشـــروع مـــرفـــأ عـ مـ
3 مــلــيــارات لــيــرة. إال ان صــــادر لم 
يــصــدر قـــــراره بــعــد fرغــــم انــقــضــاء 
قانون  في  عنها  املنصوص  املهلة 

املجلس وفقًا للمادة 66.
f لــم تنته قــّصــة مــرفــأ عــدلــون بعد

ــاء كــلــمــتــه فــيــهــا.  ــقـــضـ ــول الـ ــ ـــم قـ رغــ
ــدأت فـــي 23 كــانــون  هـــذه الــقــّصــة بــ
ــت عــروض 

ّ
ــض

ُ
ف األول 2014 عندما 

فـــي مناقصة  املـــشـــاركـــة  الـــشـــركـــات 
شـــركـــة  فــــــوز  الــــــى  وأدت  الـــتـــلـــزيـــم 

لـــيـــرة. ــان 5.5 مـــلـــيـــارات  ــ األولـــــــى كـ
إزاء هذا األمر، قامت شركة الجنوب 
لـــإعـــمـــار بــخــطــوتــن؛ األولــــــى هي 
»ربــط نــزاع« مع وزيــر االشــغــال، اذ 
طالبته بعدم توقيع أي عقد في ما 
خــّص تلزيم اشــغــال مــرفــأ عــدلــون، 
وعــدم القيام بــأي إجـــراء أو اتخاذ 
ــذا املــــوضــــوع قــبــل  ــ أي قــــــرار فــــي هـ
الذي قّدمته  صدور نتيجة الطعن 
أمــــام مــجــلــس شــــورى الــــدولــــة. أمــا 
لت في 

ّ
الــخــطــوة الــثــانــيــة، فــقــد تمث

الــطــعــن الـــذي قــّدمــتــه الـــى املجلس، 
والذي صدر قرار في شانه ملصلحة 
»الــجــنــوب لــاعــمــار«، اســتــنــادًا إلى 
املــادة 77 من قانون املجلس، التي 
تشير إلى أن االعتراض مبني على 
أســـبـــاب جـــدّيـــة وأنــــه ألــحــق ضـــررًا 
بــالــغــًا بــاملــســتــدعــي الـــــذي تــرتــبــت 
فــــوزه في  لـــه حــقــوقــًا مكتسبة مـــن 

املناقصة )امللغاة(.
برغم ذلك، امتنع زعيتر عن تنفيذ 
قــــــرار مــجــلــس شــــــورى الـــــدولـــــة، ال 
بـــل تــقــول الــشــركــة املــســتــدعــيــة إنــه 
ــوري  ــ ــة »خــ ــركــ ــد مــــع شــ ــقـ ــعـ ـــــــع الـ

ّ
وق

ــــت عــلــيــهــا  ــتـــي رسـ لـــلـــتـــعـــهـــدات«، الـ
ــة اســــــــــتــــــــــدراج الــــــعــــــروض  ـــجــ ـــيـ ـــتـ نـ
ــنــــوب  ــجــ ــا دفـــــــع »الــ ــ املـــــحـــــصـــــور، مــ
لـــإعـــمـــار« إلــــى تــقــديــم مــراجــعــتــي 
إبطال أمام مجلس شورى الدولة؛ 
قــرار  تنفيذ  بــوقــف  تتعلق  األولــــى 
في  للمشاركة  املتعهدين  تسمية 
ــدراج الـــــعـــــروض املـــحـــصـــور،  ــ ــتــ ــ اســ
ــوان »إبـــطـــال  ــنــ ــة تـــحـــت عــ ــيـ ــانـ ــثـ والـ
لــوزيــر االشــغــال  الــرفــض الضمني 

الناتج عن مذكرة ربط النزاع«.
الرّد الرسمي لوزارة االشغال على 

طلب إبطال »الرفض الضمني« كان 
على النحو اآلتي: عدم اختصاص 
املجلس، عدم توافر شروط اإلبطال 
ألن الغاء أي مناقصة يدخل ضمن 
السلطة االستنسابية لإدارة وألن 
الضرر املتذّرع به ليس بالغًا«، لكن 
مجلس شورى الدولة اصدر قراره 
ملصلحة الشركة املستدعية. فألغى 
ــار  ــرار تــســمــيــة املــتــعــهــديــن، وأشــ ــ قـ
إلـــى أن طــلــب »الــجــنــوب لــإعــمــار« 
فــي مــوضــوع »الــرفــض الضمني«، 
الــوزيــر عــن تنفيذ قــرار  أي امتناع 
ــشــــورى وســـكـــوتـــه على  مــجــلــس الــ
مذكرة ربــط الــنــزاع، يحقق شروط 
املــجــلــس  ان  أي  ــيـــذ،  ــفـ ــنـ ــتـ الـ وقــــــف 
 الوزير على تنفيذ األحكام 

ّ
يحض

الصادرة عنه. 
إجـــراءات  فــي  استمّر  أن زعيتر  إال 
الــتــلــزيــم. وبــحــســب مــصــادر وزارة 
األشــــغــــال فـــإنـــه عـــمـــد إلـــــى تــوقــيــع 
عــقــد الــتــلــزيــم مـــع شـــركـــة »خــــوري 
للتعهدات«. وبالتالي كان واضحًا 
ــمـــار« أن كل  ــنـــوب لـــإعـ لــــدى »الـــجـ
هذه اإلجــراءات ليست كافية لثني 
زعيتر عــن قــراراتــه وإصــــراره على 
تلزيم األشغال بكلفة إضافية تبلغ 
ــلـــيـــارات لـــيـــرة. لـــــذا، اســتــأنــفــت  3 مـ
ضّد  القانونية  اتها  إجراء الشركة 
الوزارة، وطلبت من رئيس مجلس 
ــادر،  ــ ــ ــة شــــكــــري صـ ــ ــدولــ ــ شــــــــورى الــ
باالستناد إلى املادة 66 من قانون 
املــجــلــس »تــعــلــيــق وإبــــطــــال الــعــقــد 
ــرار متعلق  ــ وتــعــلــيــق تــنــفــيــذ كـــل قـ
به«. ورغم أن املادة 66 تمنح صادر 
مهلة أسبوع، إال أن املهلة انقضت 
يوم أمس من دون صدور أي قرار.

لتحويله  العامة  االدارة  تستغله  التي 
الــى مــا يشبه »الــتــرخــيــص«، كما ربط 
حــــق الــتــنــظــيــم بـــحـــق الــتــعــبــيــر وحـــق 

التجمع السلمي. 
الــافــت أن كــا مــن كـــرم وعــبــد الصمد 
قد تطرقا الى الحراك الشعبي ودوره، 
ــــت مــــــداخــــــات وأســـئـــلـــة  ــانـ ــ ــك كـ ــ ــذلــ ــ وكــ
دالــيــا عطالله سألت  الطالبة  الــطــاب. 
ــا كــــان اعـــتـــمـــاد انـــتـــخـــابـــات على  اذا مـ
قاعدة لبنان دائــرة واحــدة هو املدخل 
ــع الـــــى الــــامــــركــــزيــــة االداريـــــــــة،  ــ ــواسـ ــ الـ
لــت عــن جــدوى  زمــيــلــتــهــا مــاريــا تــســاء
التظاهرات التي جرى تنظيمها طاملا 
ــيء فـــي الــــواقــــع املــعــيــش  ــم يــتــغــّيــر شــ لـ
بعد، وآخرون أيضا سألوا عن الحراك 
ــاء  ــطـ وأخـ تــغــيــيــر  احـــــــداث  فــــي  ودوره 
الــحــراك وأولــويــة املــطــالــب،  فيما لفت 
أحـــــد الــــطــــاب بــســخــريــة الـــــى تــخــطــي 

بعض النواب سن التقاعد ووصولهم 
الى سن العجز وهم ال يزالون نوابا.

رد كرم على الطاب بالقول أن عملية 
الــتــغــيــيــر »صــعــبــة« ال تــبــدأ مـــن مــكــان 
ــداد لـــحـــمـــات عـــدة  ــ ــتـ ــ واحــــــــد، وهـــــي امـ
العنف  الجنسية،  حملة  مثل  انطلقت 
النقابية،  التنسيق  هيئة  ــرأة،  املــ ضــد 
االصــــاح االنــتــخــابــي وغــيــرهــا، ولفت 
كـــرم الـــى أن »الــضــربــة الــنــوعــيــة« التي 
ــة الــنــفــايــات  ــ ــام بــهــا الــــحــــراك فـــي أزمـ قــ
اظـــــهـــــارهـــــا عــــلــــى أنـــــهـــــا أزمــــــــــة نـــظـــام 
ســيــاســي، وجــــرت عــرقــلــة املحاصصة 

عبر ابطال املناقصات، وطلب كرم من 
املحقة،  القضية  دائــمــا  تبني  الــطــاب 
وتـــبـــنـــي الـــحـــق فــــي الـــتـــحـــرك ألجــلــهــا، 
بصرف النظر عن األطر املحركة، حيث 
الــثــاثــة منفصلة عن  ــــور  االمـ ــذه  هـ أن 

بعضها بعضًا.
ــة، طـــرحـــت األســــتــــاذة  ــراحــ ــتــ بـــعـــد االســ
والناشطة في معهد العلوم السياسية، 
ــتـــا شـــمـــالـــي، مـــســـألـــة تـــعـــديـــل مــــواد  ريـ
قــانــون الــضــمــان االجــتــمــاعــي، لناحية 
ضمان حق املرأة في أن تضمن زوجها 
الــشــروط املفروضة  دون شـــروط، فمن 
على ضمان املرأة لزوجها أن يكون اما 
فوق الستن أو ذو عاهة. وفي الجلسة 
ــاذة الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ــرة تـــطـــرقـــت أسـ ــ ــيـ ــ األخـ
الــدولــي الــعــام وحــقــوق االنــســان مــاري 
غنطوس الى مشروع قانون الحق في 
الى املعلومات، وأهميته في  الوصول 

املواطنن  ومحاسبة  الشفافية  تعزيز 
لــلــمــســؤولــن الــســيــاســيــن، وتــســهــيــل 

عمل الصحافين في النشر. 
الطالبات طرحت، بطريقة غير  احدى 
املتزوجن  الاجئن  حرمان  مباشرة، 
بلبنانيات حق االستفادة من خدمات 
ــمــــاعــــي، وكـــــــان الفــتــا  ــتــ الــــضــــمــــان االجــ
ــلـــى هـــذه  ــالـــي مــــن الـــــــرد عـ تــــهــــّرب شـــمـ
الـــقـــضـــيـــة، عـــنـــدهـــا تـــدخـــلـــت غــنــطــوس 
شــارحــة حــق كــل مقيم عــلــى األراضـــي 
اللبنانية بضمان اجتماعي، وخاصة 
أن أحد الزوجن يقوم بدفع الضرائب 

املتوجبة عليها للجهة الضامنة.
ـــــفـــــت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
ل
ُ
ــاء، أ ـــقــ ــلـ ــام الــ ــتــ ــــي خــ فـ

النيابية األربــعــة عن  اللجان  ورؤســـاء 
طــريــق الــقــرعــة، عــلــى أن يستكمل هــذا 
البرملان عمله في األسابيع املقبلة قبل 

اتمام املرحلة الثانية من املشروع.

أهــــالــــي املـــخـــطـــوفـــن واملــــفــــقــــوديــــن«، 
كـــلـــمـــات أوديــــــــت ســــالــــم الــــتــــي كــانــت 
تقول دائمًا: »أنا ما رح إترك الخيمة 
طاملا فيني شريان عم ينبض«. أول 
مـــن أمــــس شــعــرت وداد بــــأن أوديــــت 

زعيتر يتجاهل قرارات 

مجلس شورى الدولة

ي القضية 
ّ
يجب دائما تبن

المحقة وتبني الحق 

في التحرك ألجلها
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