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مناظرة في اليسوعّية حول الدولة العلمانّية

صدى البلد  

من المناظرة في جامعة القديس يوسف      الوكالة الوطنية

لطالبّية  ا ة  لــحــيــا ا ــم مكتب 
ّ
نــظ

ــي جامعة  ـــاج الــمــهــنــي ف ـــدم واالن
القّديس يوسف مناظرة حول موضوع 
الدولة العلمانّية، أدى خاللها فريق 
اليسوعّية دور الحكومة التي تدافع 
عن نظام الحكم العلماني، فيما أدى 
فريق جامعة السوربون دور المعارضة 
التي تنتقد الدولة التي تعتمد هذا 
لتحكيم من  ا لجنة  تألفت  لنظام.  ا
الوزير السابق زياد بارود وفاديا كيوان 
وسامي خّياط ورئيس نادي المناظرة 
الفرنكوفوني في السوربون ماتيو 

ماستراشي. 

ثقة بقدرة الطالب
قبل انطالق المناظرة اوضح امين 
سر الجامعة فؤاد مارون انها تندرج 
في اطــار تحضير الــطــّالب للبطولة 
ة  ظر للمنا نّية  نكوفو لفر ا لمّية  لعا ا
وأعرب عن ثقته بقدرة طّالب الجامعة 
اليسوعّية على لعب دور ممّيز على 
هذا الصعيد. كما اشار الى ان هذه 
المناظرة تــنــدرج فــي اطــار تعزيز 

الديمقراطّية في  عملّية استعادة 
الجامعة، في إطار مشروع هادف الى 
تنمّية المهارات الخاّصة بالمواطنة 
على  يتّوجب  لتي  ا لديمقراطية  وا

ب اكتسابها. 
ّ

الطال
وتابع مـــارون: ”مــن بين األعمال 
الــمــلــمــوســة الــمــنــتــظــرة فــي إطــار 
هذه العملّية والتي ستكون ثمرة 
تحضيٍر تعاوني تفاعلي بين الطّالب 
ومؤّسسات الجامعة: مراجعة النظام 
االنتخابي للهيئات، تقييم ممارسة 
ب، وضع 

ّ
العملّية االنتخابية مع الطال

لــمــواطــن، تحضير  ا شرعة الطالب 
دورة من المحاضرات القائمة على 
المناقشات حول الموضوع التالي :“من 
أجــل تطوير الفكر الديمقراطّي“، 
إنشاء لجان من أجل بلورة مشاريع 
عَرض على مجلس النّواب، 

ُ
قانونّية ت

في  لبية  طا نّية  لما بر مة جلسة  قا إ
مجلس النواب يقوم خاللها الطّالب 
ــوزراء، المشاركة في  بدور النّواب وال
بطولة العالم لالتحاد الفرنكوفوني 
على  تنشئة  تسبقها  ت  ا ظر للمنا
تقنّيات المناظرات وخوض المباريات 

التنافسّية بين أحرام الجامعة، تنظيم 
منتدى للمبادرات الخاّصة بالمواطنّية 
ش 

َ
ناق

ُ
عَرض وت

ُ
ومن خالله سوف ت

لــطــّالب وترتبط  ا أعمال يقوم بها 
ق بالمواطنّية“.

ّ
بالمبادرات التي تتعل

وبعد مناظرة تّمت وفق معايير 
محددة ابرزها التقّيد بالوقت المحدد 

لطرح  لمقاطعة  با ح  لسما وا للكالم 
ــؤال، اعلنت لجنة التحكيم فوز  س
فريق اليسوعّية بعد اعطاء مالحظات 
حول اداء المشاركين من الفريقين. 
الجدير ذكره ان اولى مراحل الجلسة 
البرلمانّية الطالبية ستنطلق في ١٢ 
آذار في مسرح غولبانكيان في حرم 
العلوم اإلجتماعّية-هوفالن، حيث 
ع على 

ّ
ستقّدم مشاريع قوانين وتوز

لجان لدراستها.

جلسة برلمانّية طالبية 

في البرلمان يؤدي خاللها 

ب دور النّواب والوزراء
ّ
الطال




