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"برملان الطالب" يف اليسوعية بمباركة بري
 150طالب ًا وطالبة الكتشاف عالم السياسة
يستمر مكتب ال�ح�ي��اة الطالبية
واالن� ��دم� ��اج ال �م �ه �ن��ي ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال� � �ق � ��دي � ��س ي � ��وس � ��ف ب �ت �ن �ظ �ي��م
ن �ش��اط��ات ه��دف �ه��ا ت �ع��زي��ز عملية
اس � � �ت � � �ع� � ��ادة ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة
ف � � ��ي ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة ،ع� � �ب � ��ر ت �ن �م �ي��ة
ال� �م� �ه ��ارات ال �خ��اص��ة ب��ال �م��واط �ن��ة
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال �ت��ي ي�ت��وج��ب
ع �ل��ى ال� �ط ��الب اك �ت �س��اب �ه��ا .ف�ق��د
اط �ل��ق ال�م�ك�ت��ب خ ��الل ل �ق��اء عقد
ف��ي قاعة محاضرات غولبانكيان
ف��ي ح��رم ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة في
ه� ��وف� ��الن ،ال �م ��رح �ل ��ة األول � � ��ى م��ن
مشروع "برلمان جامعة القديس
ي � ��وس � ��ف" ،ف� ��ي ح � �ض� ��ور رئ �ي��س
الجامعة البروفسور سليم دكاش
وم��دي��رة معهد العلوم السياسية
ال��دك�ت��ورة ك��ارول شرباتي وع��دد
من االساتذة و 150طالبا وطالبة
اع �ل �ن��وا رغ�ب�ت�ه��م ب��ال �م �ش��ارك��ة في
المشروع.
وزار دكاش ،على رأس وفد من
ال�ج��ام�ع��ة ،رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
ن �ب �ي��ه ب� � ��ري ل �ي �ض �ع��ه ف� ��ي اج � ��واء
التحضيرات لهذا المشروع ،الذي
سيتوج بانعقاد جلسة تشريعية
ل �ل �ط��الب  -ال � �ن� ��واب ف ��ي م�ج�ل��س
النواب في ساحة النجمة.
وك ��ان ال �ل �ق��اء ،اس�ت�ه��ل بكلمة
ل � ��دك � ��اش اش� � � ��ار ف� �ي� �ه ��ا ال� � ��ى ان

"ج ��ام� �ع ��ة ال� �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف ل��م
تتأخر يوما في النضال من اجل
الحريات وبناء الوطن اللبناني".
وش� � ��دد ع �ل��ى ان "ه� � ��ذا ال �ت��اري��خ
الطويل يجب ان يستمر عبر اعالء
ش��أن ال �ح��وار وال �ح��ق ف��ي التعبير
ع ��ن ال � ��رأي ال �م �ح �ت��رم وال �م �ح �ت��رم،
ه��ذه ال �ع �ب��ارة اس��اس�ي��ة ف��ي ح�ي��اة
ك��ل م�ج�م��وع��ة ح�ض��اري��ة ت�ح��ب ان
ت�ع�ي��ش م��ع األخ��ري��ن ف��ي ج��و من
الحرية واإلبداع والتواصل والبناء
المشترك".
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،اش� ��ارت ش��رب��ات��ي
ال��ى ان "ب��رل�م��ان ال �ط��الب يشكل
ف��رص��ة الك�ت�ش��اف ع��ال��م السياسة
وال �م ��واض �ي ��ع ال �ح��ال �ي��ة ،ك �ق��ان��ون
االن� �ت� �خ ��اب ��ات وال � � � � ��زواج ال �م��دن��ي
والوظيفة العامة وقانون السير،
والتي يمكن ان تجمعنا ب��دل ان
ت �ك��ون م�ه�م�ش��ة ل�ص��ال��ح خ��الف��ات
عقيمة ح��ول م��واق��ف سياسية ال
قيمة لها".
ام� ��ا ال �ت �ع��ري��ف ب��ال �ن �ش��اط ف�ق��د
تولته األستاذة في معهد العلوم
السياسية الدكتورة هالة سوبرة
فأشارت الى ان "األه��داف العامة
للبرلمان هي التحسس بالقضايا
الوطنية الكبرى والتحاور بشكل
ه��ادىء ف��ي ه��ذه القضايا واب��داء
ال � ��رأي وت �ق��وي��ة االل� �ت ��زام ب��ال�ع�م��ل

ال� ��وط � �ن� ��ي واالط� � � � � ��الع ع � ��ن ك �ث��ب
ع� �ل ��ى اوج � � ��ه ال� �ع� �م ��ل ال �ب��رل �م��ان��ي
كتمثيل المناطق ،وعمل اللجان
النيابية ،والهيئة العامة ،واقامة
التحالفات".
ثم انطلقت المرحلة األولى من
المشروع ،قدمت خاللها المديرة
الفخرية لمعهد العلوم السياسية
ال ��دك� �ت ��ورة ف ��ادي ��ا ك� �ي ��وان ش��رح��ا
عن "مشاريع قوانين االنتخابات
النيابية والوظيفة ال�ع��ام��ة" .كما
ق � ��دم ل� �ح ��ود ل� �ح ��ود م� ��ن ج�م�ع�ي��ة
ال �ي��ازا ش��رح��ا ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون
السير .من جهته ،تحدث النائب
س � �ي� ��رج ط ��ورس ��رك� �ي� �س� �ي ��ان ع��ن
م �ش��روع ق��ان��ون ال � ��زواج ال �م��دن��ي.
وق � ��د ع ��رض ��ت م �خ �ت �ل��ف وج �ه ��ات
ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذه ال�ق�ض��اي��ا ،وفتح
ب��اب ال �ن �ق��اش ت�ح�ض�ي��را للمرحلة
ال �ث��ان �ي��ة ال �ت ��ي س �ي��دع��ى خ��الل�ه��ا
ال �ط��الب ال �م �ش��ارك��ون ب��ال�م�ش��روع
ال ��ى اخ �ت �ي��ار "ال �ل �ج �ن��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة"
ال �ت��ي س�ي�ن�ض�م��ون ال �ي �ه��ا ،وال �ت��ي
س � �ت � �ن� ��اق� ��ش اح � � � ��د ال � �م� ��واض � �ي� ��ع
المطروحة خالل اجتماع "اللجان
ال �ن �ي��اب �ي��ة" اواخ � ��ر ن �ي �س��ان وذل ��ك
قبل المرحلة ال��راب�ع��ة اي اجتماع
"ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة" ف� ��ي م�ج�ل��س
ال �ن ��واب ف��ي ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي من
ايار.

