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برملان طالب »الي�سوعية«: املواطنة البّناءة والفاعلة

ال�سباب  »بــرملــان  اللبناين  الــنــواب  جمل�س  يف  اأقــيــم 

القدوة«، من تنظيم دائرة احلياة الطالبية يف »جامعة 

فريدري�س  و»مــوؤ�ــســ�ــســة  بـــروت  يف  يــو�ــســف«  القدي�س 

ب�سكل  الطالب  وزعــوا  حيث  احلرية«  اأجــل  من  ناومان 

ع�سوائي على ت�سع كتل نيابية، وناق�سوا 4 م�ساريع 

جن�سيتها،  منح  يف  اللبنانية  املــراأة  حق  هــي:  قوانني 

االأجانب  للعمال  الكفالة  نظام  اإلغاء  النفايات،  اإدارة 

والرقابة على حرية التعبر.

االأحـــزاب  تــوزع  ح�سب  الطالبية،  النيابية  الكتل  و�سكلت 

اأ�سبحت  الــنــيــابــي احلــــايل، لــذلــك  والــتــكــتــالت يف املــجــلــ�ــس 

نائب،   - طــالــب  كــل  اإليها  ينتمي  الــتــي  الكتلة  اأيديولوجيا 

يف  وا�سراتيجيته  واهتماماته  لــدوره  االنطالق  نقطة  ت�سكل 

النقا�س والت�سويت على م�ساريع القوانني.

اأن »املواطنة  واعترب رئي�س اجلامعة �سليم دكا�س 

ال ت�ستقيم وال تــعــرب عــن ذاتــيــتــهــا وعـــن وجــودهــا وعــن 

النيابي، ومن دون العمل  مفاعيلها من دون املجل�س 

املجل�س.  هــذا  به  يقوم  الــذي  والتوجيهي  الت�سريعي 

مهامه  مــن  اإن  اإذ  بــخــر،  الــنــيــابــي  املجل�س  كـــان  فـــاإن 

البالد  كانت  انتخبه،  الــذي  ال�سعب  تطلعات  حتقيق 

بخر وكان االإنتماء اإليها واإىل الوطن بخر«.

وقـــال: »مــن هــنــا، يــاأتــي دوركـــم اأنــتــم ال�سباب واأنــتــم 

الـــــطـــــالب اجلــــامــــعــــيــــون، ملـــــا متـــثـــلـــون مـــــن تـــوجـــهـــات 

ماهية  معرفة  يف  يكون  دوركــم  وتعددية،  وتطلعات 

ويف  الوطن،  حياة  يف  االأ�سا�سي  ودوره  النواب  جمل�س 

مراقبة ما يجري حتت قبة الربملان من �سن للت�سريع 

والقوانني، وكيف تتم مراقبة اأعمال احلكومة واالأ�سئلة 

التي يطرحها النواب عليها«.

مــن جــهــتــه، قـــدم مــديــر عـــام اجلــلــ�ــســات والــلــجــان يف 

املــجــلــ�ــس الــنــيــابــي ريـــا�ـــس غــنــام �ــســرحــًا عـــن مهمات 

املجل�س، وتوجه مدير مكتب املوؤ�س�س ديرك كونت�سه 

اإىل الطالب الذين ميثلون احلياة ال�سيا�سية يف لبنان، 

اأي  الربملان، يف  اأع�ساء يف  اأ�سبحتم  االآن  »اأنتم  قائاًل: 

نظام دميوقراطي، ال يوجد �سيء اأكرث اأهمية من نواب 

القوانني  وي�سنون  ال�سعب  ميثلون  الــنــواب  الــربملــان. 

عليكم  املــقــبــلــة،  االأ�ــســابــيــع  يف  واقــعــنــا.  ت�سكل  الــتــي 

ال�سعي اإىل اإيجاد االإجابة ال�سحيحة، واإيجاد احللفاء، 

وجعل االأمور حقيقة«.

ولفتت من�سقة دائرة احلياة الطالبية غلوريا عبدو اإىل 

مواطني  ن�ساط  هو  الربملاين  العمل  على  »التدرب  اأن 

بــامــتــيــاز. اإذ �ــســتــخــتــربون احلـــــوار والــعــمــل اجلــمــاعــي 

الــراأي والــدفــاع عن وجهة نظر قد ال  واملناق�سة واإبـــداء 

حتبونها، لكن �ستمكنكم من اكت�ساف الراأي االآخر«.
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