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إىل برملان الطاّلب يف جامعة القّديس يوسف، حضرات نّواب  ،وّجه بشكري ابمسكمبدايًة أت
املؤّسسة الدستوريّة الثانية يف تُعتَ ََب الستضافته لنا يف هذه الدار اليت  دولة رئيس اجمللس النيابّ 

هرم مؤّسسات الدولة اللبنانّية بعد رائسة اجلمهوريّة وقبل رائسة جملس الوزراء. كما أتوّجه ابلشكر 
ابستقبال على اهتمامه  و غامنكتور رايض أبد وخصوًصا ال والتقدير إىل إدارة اجمللس وفريق عمله

املتطّلع إىل خدمة مستقبل بالده. كما أمشل هبذا الشكر مجيع الذين  اجلامعيّ  الشباب اللبنانّ 
تعبريًا عن  وّفروا التنظيم واإلعداد هلذه اجللسة اليت تقّدموهنا جمللسكم يف مقّر جملس النّواب الرمسيّ 

عن حرّية الناس يف االختيار والتقدير،  امن انحية تعبريً  تُعتَ ََب  تعّلقنا الشديد هبذه املؤّسسة اليت
هبذه املؤّسسة العظيمة  وممارسة هذه احلريّة بصورة حمسوسة، وهي حريّتنا وحريّتكم، وكذلك نتعّلق

أّم التشريع ومصدره إذ هي  ،ختصاصّيوناإلكما يقول   ،شف كّل أمهيّتها بعد ألهّنااليت مل نكت
احلقوق، أم يف ابب  يفالقوانني يف الدولة وللدولة أكانت يف ابب الواجبات أم  اليت تسّن كلّ 

 وحّت  والعدلّ  والبيئيّ  جتماعيّ قتصاد والعمل اإلالعقوابت، أم كان ذلك على مستوى اإل ابب
 كما يف خمتلف امليادين واألبعاد.  السياسيّ 

 أيّها الشباب،
عن ذاتيّتها وعن وجودها وعن مفاعيلها من دون اجمللس  ال تستقيم املواطنّية وال تعَّب املواطنّية

 الذي يقوم به هذا اجمللس. فإن كان اجمللس النيابّ  والتوجيهيّ  ومن دون العمل التشريعيّ  النيابّ 
نتماء اإل وكان ه حتقيق تطّلعات الشعب الذي انتخبه، كانت البالد خبريخبري، إذ إّن من مهامّ 

خري. وعندما نرفع أبلف  نتماء إىل الوطننت املواطنّية، هذا الشعور ابإلوإىل الوطن خبري وكا إليها



أّن عن عمله وجدوى التزاماته إّّنا ننطلق من هذا الواقع  الصوت أحيااًن يف سؤال اجمللس النيابّ 
ك عن وحدة وكذل وإداراهتايف استقامة أعمال الدولة  َدور اجمللس ليس هامشيًّا بل هو أساسيّ 

 أرًضا وشعًبا إدارات ومؤّسسات.لبنان 
 وأنتم طاّلب جامعة القّديس يوسف نيمن هنا أييت دوركم أنتم الشباب وأنتم الطاّلب اجلامعيّ 

 يف بريوت ملا متثّلون من توّجهات وتطّلعات وتعّدديّة،
 يف حياة الوطن، ة جملس النّواب ودوره األساسيّ دوركم يكون يف معرفة ماهيّ 

بة ما جيري حتت قّبة الَبملان من سّن للتشريع والقوانني وكيف تتّم مراقبة يف مراقيكون دوركم 
 أعمال احلكومة واألسئلة اليت يطرحها النّواب عليها، 

ن تلعبوا الدور الذي يلعبه اجمللس على مستوى طرح املواضيع ومناقشتها أدوركم يكون يف 
  الذين حتملون مهوم الوطن وأبنائه.والتصويت عليها حبيث تعّدوا أنفسكم لكي تكونوا املواطنني

يقوم به اجمللس من أعمال تشريعّية وهكذا تشاركون ابلفعل يف  يف مرافقة مادوركم يكون أيًضا 
ال عَب النكاايت بل عَب الكلمة الوازنة واملشاركة عَب التعبري عن رأيكم والتأكيد ة يّ السياس احلياة

 على رأيكم يف التعبري،
 أيّها األصدقاء،

أمتّّن لكم يوًما جّيًدا ومثمًرا ومليًئا ابلعمل ضمن جدران هذه املؤّسسة اللبنانّية اليت نؤّدي ل ها 
 التحّية!

من أجل لبنان العدالة واحلّق والِقَيم  والعاملةمن لبنان بل هي الرافعة للحراّيت  فهي جزء أساسيّ 
 اللبنانّية الدائمة.


