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روزيت فاضل 

أث���م���رت ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ال��ت��ي 
حكومة  تشكيل  المعهد  إليها  دع��ا 
ماهية  ع��ل��ى  للتعرف  نيابية  ول��ج��ان 
أرك��ان��ه،  ال��ن��واب بكل  عمل "مجلس 
ك��م��ا ذك����رت ط��ال��ب��ة ال��م��ع��ه��د كيندا 
م������ك������اري". وح��������ددت م���اه���ي���ة ع��م��ل 
والتي  الحقًا  ستشكل  التي  اللجان 
أساسية  ملفات   4 "إل���ى  ستتطرق 
قد تتفرع منها محاور مطلبية عدة، 
وه�����ي م����ش����روع ق����ان����ون ال���ام���رك���زي���ة 
اإلداري���������ة، م���ش���روع ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
الجمعيات "العثماني" ، تعديل مواد 
ومشروع  االجتماعي  الضمان  قانون 

قانون الحصول على المعلومات". 
وع��ك��س��ت م���دي���رة ال���ن���دوة ج��ن��ان 
ال���دوي���ه���ي، وه����ي ت��ش��غ��ل م��ه��م��ات 
معهد  في  التدريب  عن  المسؤولة 
واعدًا  أنثويًا  وجهًا  فليحان،  باسل 
يفوق بثقافته وقدرته على الحوار 
اللواتي يشعرننا  بعض اإلعاميات 
ب��ال��م��ل��ل وغ���ي���اب ال��م��وض��وع��ي��ة في 
ال�����ك�����ام ع���ل���ى ال����ب����رام����ج ال����ح����واري����ة 
"ال��ع��ق��ي��م��ة" ع��ل��ى ب��ع��ض ش��اش��ات��ن��ا 

التلفزيونية. 
وأكدت مديرة المعهد الدكتورة 
كارول شرباتي ل�"النهار" أن برنامج 
الجلسة التعريفية سيتابع من خال 

متخصصة  تقنية  ل��ق��اءات  سلسلة 
إل��ى  ال��ذي��ن سينتسبون  ل��ل��ت��ام��ذة 
نيابية وأعضاء في حكومة".  لجان 
وإع��ت��ب��رت أن "ال��م��ع��ه��د ج��ه��ز لكل 
ت��م��ه��ي��دي��ة للعمل في  م����واد  م��ن��ه��م 
ال��م��ش��اري��ع األرب���ع���ة ال���م���درج���ة على 

ت��م��ه��ي��دًا لجلسة  األع����م����ال  ج�����دول 
ب��رئ��اس��ة  آذار 2016  ف��ي  ب��رل��م��ان��ي��ة 
الوزير السابق زياد بارود تخصص 
ل��م��ن��اق��ش��ة ال��م��ش��اري��ع وال��ت��ص��وي��ت 
ع���ل���ي���ه���ا". وش�������ددت ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة 
"ال��ت��ام��ذة ف��ي ج��ل��س��ات مخّصصة 
ل���ت���ق���ن���ي���ة ال�����ع�����م�����ل ال����ت����ش����ري����ع����ي، 
والتواصل المستمر معهم وإدارتهم 
م�����ن خ�������ال ص���ف���ح���ة ت���ح���م���ل إس����م 
"ت��ام��ذة ال��غ��د". ولمست من خال 
نشاط األمس مدى إندفاع التامذة 
ومتابعتهم لقضايانا. وأشارت إلى 

يقومون  ما  بأهمية  يشعرون  أنهم 
به في هذا البرلمان سنة بعد سنة 
ألن����ه ي���ع���زز ل��دي��ه��م أه��م��ي��ة ال���ح���وار 
واإلص��غ��اء إل��ى اآلخ��ر ويّنمي لديهم 
معنيين  كمواطنين  مسؤوليتهم 
ب��م��ا ي��ج��ري ف��ي وط��ن��ه��م". وأع��ل��ن��ت 
أنه "في حال نتج عن هذا البرلمان 
م��ه��م��ة سنعمل  ق���وان���ي���ن  م���ش���اري���ع 
م��ع��ه��م ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ع ال��ل��ج��ان 

النيابية المعنية في البرلمان".
وف�����ي م���ج���ري���ات ال�����ن�����دوة، ال��ت��ي 
ض����م����ت ف�����ي ق���س���م���ي���ه���ا، ك�������ًا م��ن 
ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��ل��ج��ل��س��ات وال��ل��ج��ان 
في مجلس النواب الدكتور رياض 
غنام متحدثًا عن "وظائف البرلمان 
وع���م���ل ال���ل���ج���ان ال���ن���ي���اب���ي���ة"، م��دي��ر 
مبادرة  ف��ي  البحوث  قسم  ورئ��ي��س 
كرم  الدكتور  المشتركة  المساحة 
كرم عن "مشروع قانون الامركزية 
اإلدارية 2014"، المدير التنفيذي 
ل��ش��ب��ك��ة ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ع��رب��ي��ة غير 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة زي�������اد ع��ب��د 
الصمد عن "مشروع تعديل قانون 
الجمعيات العثماني". ثم خصصت 
الناشطة  من  لكل  الثانية  الجلسة 
واألس��������ت��������اذة ف������ي ال����م����ع����ه����د ري���ت���ا 
قانون  م��واد  "تعديل  عن  الشمالي 
ال���ض���م���ان االج���ت���م���اع���ي، وأس����ت����اذة 
ال���ق���ان���ون ال����دول����ي ال����ع����ام وح���ق���وق 

م��اري غنطوس  الدكتورة  اإلن��س��ان 
على  للحصول  قانون  "م��ش��روع  عن 

المعلومات".
وب���م���ع���زل ع����ن ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ي 
تحولت عند البعض مجرد معلومات 
أو م��ح��اض��رة ت��ل��ق��ى ل��ل��ش��ب��اب، ك��ان 
ال����ذي  ال���ص���م���د  ع���ب���د  أداء  ال����اف����ت 
ن��ج��ح ع��ل��ى إي���ج���اد دي��ن��ام��ي��ة الف��ت��ة 
م��ع الشباب وه���ذا م��ا جعله األق��رب 
إليهم. وجاء كامه واضحًا، ال سيما 
يبذل  التغيير  أن  لهم  أك��د  عندما 
ب��ج��ه��ود م��ش��ت��رك��ة ب��ي��ن "ال��ح��ك��وم��ة 

ومجلس النواب وأنتم". 
بلسانهم،  الصمد  عبد  وت��ح��دث 
غ��د أفضل  ل��ب��ن��اء  ال��ن��ص��ائ��ح  معطيًا 

للجميع. ولم يكن كامه عن مسار 
قانون الجمعيات "العثماني" ورديًا 
ب����ل أق�����ر ب����واق����ع ب���ع���ض ال��م��ط��ب��ات 
على  ردًا  واعتبر  التطوير.  وض���رورة 
س��ؤال من أح��د التامذة، أن حملة 
"ط��ل��ع��ت ري��ح��ت��ك��م" إس��ت��ط��اع��ت أن 
تكشف واقع أزمة النفايات التي هي 
أزم��ة نظام تقوم على محسوبيات، 
ووض���ع ح��د ل��دوام��ة ال��ت��ل��زي��م". وعن 
رأي��ه عن ع��ازل باطون يمنع وصول 
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن إل���ى م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ق����ال: "ح���ق ال��ت��ع��ب��ي��ر م���ق���دس. حق 
ال��ت��ج��م��ع ال��س��ل��م��ي م����ق����دس. ع��ل��ى 
ال���دول���ة أن ت��ح��م��ي ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن". 
إستطاع  المدني  "الحراك  أن  ورأى 

أن ي��ف��رض ع��ل��ى ال��داخ��ل��ي��ة ات��خ��اذ 
قرار إلجراء تحقيقات مع المعتدين 
ولو بشكل صوري لتقصي حقيقة 
وق��ال:  المتظاهرين.  على  اإلع��ت��داء 
ف��ي فرض  ال��ح��راك نجح  أن  "المهم 
ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ب��ع��ض ال��ض��ب��اط عن 
س������وء أدائ�����ه�����م وإع����ت����دائ����ه����م ع��ل��ى 

المتظاهرين.
ك���ان���ت أم�����س ال�����ص�����ورة م��غ��اي��رة 
ل��واق��ع��ن��ا ال����ذي س��ك��ن��ه ال��ع��ف��ن منذ 
زمن بعيد. لكن التغيير يحتاج إلى 

تضافر الجهود من أجل لبنان.
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)ميشال صايغ( من اليمين : كرم، غنام والدويهي في الحوار.  

"برملان التالمذة" من 34 مدرسة أعطى الكالم للشباب
اليسوعية تواكبهم إليصال صوتهم يف آذار 2016 

لبرلمان التالمذة تتمة، ال بل تتمات ترتكز إحداها على تواصل 
المجموعة ومتابعة العمل على صفحة حملت إسم "الحدث" وخّصها 
معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف. وعكس أمس 

الجو العام مدى إنخراط تالمذة من 34 مدرسة رسمية وخاصة 
بالقضايا العامة والتدّرب على المساءلة والتساؤل عن المصير.

شرباتي: يشعرون سنة 
بعد سنة بأهمية  
ما يقومون به   

في برلمان التالمذة 




