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تربية

برملان الطالب يف «الي�سوعية»:
النواب مي ّددون والطالب ي�سرعون

برملان الطالب
انطلق برملان الطالب يوم اجلمعة املاضي ،في حرم العلوم
اإلجتماعية في جامعة القديس يوسف ،من تنظيم معهد العلوم
السياسية .وللسنة الثانية عشر على التوالي ،ش ـ ّرع معهد
العلوم السياسية ،بإشراف مديرته الدكتورة كارول الشراباتي،
أبوابه إلستقبال طــالب من أربــع وثالثني مدرسة من مختلف
املناطق اللبنانية.
ويكمن الهدف من هذه املبادرة بإفساح املجال أمام هؤالء
ال ـطـ ّـالب إلختبار حياة برملانية وسياسية سليمة أصبحنا
نفتقدها منذ زمــن في ظـ ّـل تعطيل مؤسسات الــدولــة ،بحسب
الوزير السابق زياد بارود الذي عرض وظائف البرملان وعمل
اللجان النيابية.
واجلدير بالذكر أن أربعة مشاريع قوانني اق ُترحت لبرملان
هذا العام :تعديل القانون املتعلق باإلثراء غير املشروع ،تعديل
مواد الدستور اللبناني املتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية
وسن اإلقتراع ،تعديل قانون اجلنسية ،وتعديل قانون املوارد
البترولية فــي امل ـيــاه الـبـحــريــة .وكــانــت الـبــدايــة مــع اجللسة
التعريفية حيث ّ
وبنصاب مكتمل
إطـلــع»الـطــالب-الـنـ ّـواب» –
ٍ
–على ّ
مشروع من هذه املشاريع عبر عروض ق ّدمها خبرا ٌء
كل
ٍ
حضروا خصيص ًا للمشاركة في إفتتاح أولى جلسات مجلس
ينبض بروح شبابه.
وع ـل ـيــه ،قـ ـ ّدم ع ـبــدو مــدلــج ،رئ ـيــس املـجـلــس اإلستشاري

ومؤسس جمعية سكّر الدكانة ،القانون احلالي املتعلق باإلثراء
غير املشروع مب ّين ًا األسباب املوجبة .وركّز مدلج على «حاجة
التطوير ...حتى التغيير» .ومن ثم شرح وسام ّ
حلام ،وهو أستا ٌذ
في معهد العلوم السياسية ،عن آلية تعديل الدستور ،علماً
أ ّنها املرة األولى التي يطرح فيها برملان الطلبة مشروع قانون
يتعلق بتعديل الدستور .كما ش ّددت االستاذة كرمية ش ّبو ،وهي
ومنسقة حملة جنسيتي ّ
حق لي وألسرتي ،على ضرورة
ناشطة
ّ
تعديل قانون اجلنسية .وفــي ما بعد ،ق ـ ّدم وليد نصر ،رئيس
شعبة التخطيط اإلستراتيجي في هيئة إدارة قطاع البترول،
قطاع النفط والغاز في لبنان ومراحل وكيفية إستثمار الثروة
النفطية التي قد تكون مستقبل لبنان.
إلى ذلك ،تخ ّللت اجللسة التعريفية مداخالت ّ
للطالب الذين
ٍ
بحماسة عكست اندفاعهم وإميانهم بكونهم
طرحوا أسئلتهم
قوة تغيير .كما كشف إدي بيطار ،من مبادرة «عيش لبنان» ،عن
موقع إلكتروني يكون مبثابة
جديد برملان هذه السنة ،أال وهو
ٌ
منبر مفتوح للنواب للتعبير عن برامجهم اإلنتخابية ،وذلك
بشكل خاص
بهدف تعزيز الدميقراطية والشفافية وحرص ّا
ٍ
ّ
على ضمان اإلستمرارية في العمل الدميقراطي ،عــل الطبقة
السياسية احلاكمة اليوم تتّخذ من شباب لبنان قدو ًة لها.
يشار ختام ًا الى انه سيتم في األول من شباط اإلعــالن عن
حكومة ّ
الطالب وعن جلان برملانهم.

