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جلسة افتراضية لـ"برملان التالمذة" يف جامعة القديس يوسف
طالب يناقشون قضايا ُوي ّقرون الوثيقة السياسية الشبابية
هدى حبيش

في حين لم تعقد الجلسة النيابية
النتخاب رئيس للجمهورية بسبب
ع��دم اكتمال النصاب ،ك��ان الوضع
مختلفًا في معهد العلوم السياسية
ف��ي جامعة ال�ق��دي��س ي��وس��ف حيث
اقام نشاطه الثقافي السنوي التاسع
ب �ع �ن��وان “ب��رل �م��ان ال �ت ��ام ��ذة" .وق��د

تعريف التالمذة بعمل

السلطة التشريعية

من الناحيتين القانونية

والتطبيقية

شكل تامذة من  28مدرسة ثانوية
وطاب العلوم السياسية في الجامعة
�ان
ل �ج��ان��ًا ن �ي��اب �ي��ة اف �ت��راض �ي��ة ل �ب��رل �م� ٍ
إفتراضي ناقشوا فيها فصول وثيقة
السياسة الشبابية الخاصة �ب :الهجرة
وال�م�ش��ارك��ة اإلق�ت�ص��ادي��ة ،اإلن��دم��اج
اإلج�ت�م��اع��ي ،المشاركة السياسية،
الصحة والتربية والثقافة ،في حرم
العلوم اإلجتماعية هو فان  -مونو.

افتتحت النشاط التاسعة صباح
أمس االول التلميذة كيارا حلو فعقد
التامذة وال�ط��اب لجانهم النيابية
لمناقشة المواضيع المحددة مسبقًا،
فطالبت حلو � ُّ
ب"تحمل مسؤولياتنا
تجاه وطننا قبل أن نفكر بالهجرة.
فالوطن ال ُيبنى من الخارج وإذا اردنا
التغيير فا بد أن يستجيب القدر".
اض��اف��ت“ :ت �ع��ال��وا ن�ن�س��ى ط��وائ�ف�ن��ا
وان�ت�م��اءات�ن��ا السياسية ون��رك��ز على
ما يجمعنا ،فالبطالة ال تعرف طائفة
وال �م �ش��ارك��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ي �ج��ب أن
تكون عادلة".
ث� ��م ت� � ّ
�وج� ��ه ال � �ط� ���اب وال� �ت ���ام ��ذة
إل��ى أرب ��ع ق��اع��ات مختلفة لمناقشة
م��واض �ي��ع ال��وث �ي �ق��ة .وب �ي ��ن ال�خ�ج��ل
وال �ج��رأة ،ب��دأ ال �ط ��اب بالتعبير عن
آرائهم في القضايا المختلفة ،فأتت
اق�ت��راح��ات�ه��م ُم� ّ
�دع �م��ة بالمستندات
وال�ق��وان�ي��ن ال�ت��ي حصلوا عليها بعد
البحث والتحضير لإلجتماع .ومارس
ال�ط��اب دور المسؤولين فتسلحوا
بالمنطق ،بيد أن ح�م��اس الشباب
لم يفارقهم فحاول كل منهم الدفاع
ع ��ن م �ط��ال �ب��ه وإث� �ب ��ات ص �ح��ة وج�ه��ة
ن �ظ��ره .أم ��ا األس ��ات ��ذة ف��راق �ب��وا ه��ذه
الجلسات لضمان صحتها.
وت � �ج� ��در اإلش � � � ��ارة إل � ��ى أن ه ��ذه

الدكتورة كيوان تتحدث امام التالمذة والطالب في المعهد.

ال �م��رح �ل��ة ه ��ي ال �ث��ال �ث��ة ض �م��ن ه��ذا
ال�ن�ش��اط إذ سبقتها مرحلتا اواله��ا
ال�ج�ل�س��ة ال�ت�م�ه�ي��دي��ة ال �ت��ي ع�ق��ده��ا
المجلس اإلفتراضي في كانون األول
 2013وتلتها المرحلة الثانية بعقد
جلسة لمجلس ال� ��وزراء اإلف�ت��راض��ي
في شباط .2014

وب�ع��د انتهاء اللجان م��ن مناقشة
فصول الوثيقة السياسية الشبابية،
ات ��ت ال �م��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة ال �ت��ي ب��دأه��ا
ال�ط��اب عند الساعة  12:00ظهرًا،
ح�ي��ث ع �ق��دوا ال�ج�ل�س��ة ال �ع��ام��ة ال�ت��ي
ترأستها م��دي��رة المعهد ال��دك�ت��ورة
فاديا كيوان وتم إقرار الوثيقة.

(ميشال صايغ)

أم��ا ال�ه��دف م��ن ه��ذا النشاط فهو
وف��ق ك�ي��وان ال�ت��ي ق��ال��ت ل ��"ال�ن�ه��ار":
“ان � � ��ه ل �ت �ع ��ري ��ف ت ���ام ��ذت� �ن ��ا ب�ع�م��ل
السلطة التشريعية م��ن الناحيتين
ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة وت�ن�م�ي��ة
ال� � �ق � ��درات ال �ت �ف ��اوض �ي ��ة ل �ل �ت ��ام��ذة
والطاب ومعرفتهم لقوانين وآليات

ع �م��ل م �ج �ل��س ال � �ن � ��واب" .أض ��اف ��ت:
“لقد أثبتت الدراسات أن المحاكاة
ه��ي ال�ط��ري�ق��ة األك �ث��ر ج ��دوى ضمن
ط ��رائ ��ق ال �ت �ك��وي��ن إذ أن �ه ��ا ت�ع�ط��ي
نتيجة مباشرة وتخلق حماسا عند
الطاب ،لذا اعتمدناها في نشاطنا
ه ��ذا ودرب �ن ��ا اس��ات��ذت �ن��ا ف��ي دورات
دولية إلدارته".
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،وص �ف��ت ال�م�س��ؤول��ة
اإلع ���ام� �ي ��ة ه� ���ا ع �ي �ت��ان��ي ال �ن �ش��اط
ب��أن��ه “ال م �ن��اط �ق��ي ،ال ط��ائ �ف��ي وال
جندري" .وقالت �ل"النهار"" :ال يعير
الطاب أي أهمية الختافاتهم أثناء
م�ن��اق�ش�ت�ه��م ال �م��واض �ي��ع المختلفة
وال �ت��ي ك ��ان م�ن�ه��ا إل �غ��اء ال�ط��ائ�ف�ي��ة
وال ��زواج المدني ،ب��ل يتعاونون من
دون أي حساسية".
أم��ا غاييل ي��وس��ف ،الطالبة في
السنة األولى علوم سياسية فقالت
�ل"النهار"“ :لطالما أحببت السياسة،
وه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة ق��د ش� ّ�ج�ع�ت�ن��ي على
التفكير ال�ج��دي ف��ي تسلم منصب
س �ي��اس��ي ف ��ي ال �م �س �ت �ق �ب��ل .أت�م�ن��ى
أن ي �ت �ح �ل��ى ال � �ن� ��واب ب��ال �م �س��ؤول �ي��ة
ال�ت��ي عملنا ف��ي ظلها حيث التزمنا
حضور الجلسات والتحضير المسبق
لكل جلسة ليصبح الواقع اللبناني
أفضل".

