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برملان "اليسوعية" يف مجلس النواب:
طالب أقروا قوانين يف تجربة ديموقراطية

كلودا طانيوس

اج��ت��م��ع نــحــو مــئــة طــالــب وطــالــبــة من 
ظهر  قبل  يــوســف  القديس  جامعة 
أمـــــــس، فــــي قــــاعــــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــمــجــلــس الـــــنـــــواب، ضـــمـــن مـــشـــروع 
ـــجـــامـــعـــة الـــيـــســـوعـــيـــة"،  ــــمــــان ال "بــــرل
القوانين  عــددًا من مشاريع  وطرحوا 
ــتــهــا لــجــانــهــم الــفــرعــيــة. 

َ
الـــتـــي نــاقــش

ـــــطـــــالب يــــومــــًا نــيــابــيــًا  و"عــــــــــــاش" ال
ديــمــوقــراطــيــًا بــامــتــيــاز، صـــّوتـــوا فيه 
زمــالئــهــم، ففاز  مــن  ثــالثــة  لمصلحة 
جول باخوس برئاسة المجلس )38

صــوتــًا(، والــيــاس كـــرم بــمــركــز نائب 
الرئيس )23 صوتًا(، وتانيا سرحان 

أمينة للسر )10 أصوات(.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء رئــــيــــس الــجــامــعــة 
اليسوعّي ــاش 

ّ
دك البروفسور سليم 

ومدير دائرة الحياة الطالبية الدكتور 
ادمون شدياق ومديرة معهد العلوم 
السياسّية كارول الشرباتي واألمين 
العاّم للجامعة المهندس فؤاد مارون 
ــــعــــاّم - الــمــســتــشــار فــي  ـــمـــديـــر ال وال

مجلس النواب سيمون معوض.
وتوجه دكاش إلى طالب الجامعة 
فــــي كـــلـــمـــٍة لــــه فــــي الـــقـــاعـــة الـــعـــامـــة، 
لــلــنــواب هــي أن  قــائــاًل إن "رسالتكم 
وأخالقية،  بمسؤولية وطنية  يعملوا 
غيمة صيف  ليست  فالديموقراطية 
تـــمـــر، بـــل تــعــنــي االســـتـــمـــراريـــة بــرغــم 
االختالفات"، وأشار إلى أن "الطوائف 
البعض  بعضها  مــع  تقف  لبنان  فــي 
بإرادتها، فلبنان ال يتقدم  متكاتفة 

بالعصبيات بل من إرادة االجتماع".

ثم شرح معوض للطالب "النواب" 
أهمية األدوات الرقابية لدى مجلس 
تاريخية عن   

ً
لمحة وعــرض  الــنــواب، 

تال  التشريعية.  المجلس  نشاطات 
 لمشاريع القوانين بين 

ٌ
ذلك مناقشة

الطالب، وهي قانون السير وقانون 
العامة  الوظيفة  وقانون  االنتخابات 

وقانون الزواج المدني.
وجـــــاءت الــنــتــيــجــة بــعــد نــقــاشــات 
ي السير والزواج 

َ
ومداخالت أن قانون

الغالبية،  ُيَصّدقان بموافقة  المدني 
فـــيـــمـــا أعــــيــــد قــــانــــونــــا االنــــتــــخــــابــــات 
إلعادة  اللجان  إلى  العامة  والوظيفة 

دراستهما.
وأوضـــــــحـــــــت مـــنـــســـقـــة الـــــشـــــؤون 
الــطــالــبــيــة فـــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة 
الـــشـــبـــاب  "بــــرلــــمــــان  أن  لـــــ"الــــنــــهــــار" 
الذي  المواطنة  مشروع  يأتي ضمن 
لـــِغـــَيـــت 

ُ
ــتــه الـــجـــامـــعـــة، بــعــدمــا أ

َ
أطــلــق

ــبــيــة فــــي الــســنــة  االنـــتـــخـــابـــات الــطــال
 إلى أهمية 

ً
الدراسية الحالية"، الفتة

يــعــيــشــون  الـــطـــالب  الـــبـــرلـــمـــان "ألن 
يومياتهم،  في  ديموقراطيًا  تمرينًا 
مــنــذ بــدأنــا الــمــنــاقــشــة ســابــقــًا داخــل 
أبدوا  "الطالب  أن  وأكــدت  اللجان". 
ــيــن، 

َ
عــــن تــــطــــّوع وحـــمـــاســـة مــلــحــوظ

وســنــقــّوم "الــبــرلــمــان" لــهــذه السنة، 
لــنــأتــي بــنــتــائــج إيــجــابــيــة وتــوصــيــات 

فعالة أكثر في المستقبل".
التصويت  نــجــاح  عــلــى  فــالــشــاهــد 
الطالب  بسهولة وديموقراطية بين 
ـــنـــواب،  - الــــنــــواب داخـــــل مــجــلــس ال
يتمنى لو يصّوتوا هم لرئيٍس جديٍد

للجمهورية!.

)ميشال صايغ( طالب اليسوعية في الهيئة العامة.  


