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برملان الشباب يف جامعة القديس يوسف

نظمت دائ��رة الحياة الطالبية في جامعة 
مؤسسة  مع  بالتعاون  يوسف،  القديس 
ن����اوم����ان األل���م���ان���ي���ة، للسنة  ف���ري���دري���ش 
ال��خ��ام��س��ة ت���وال���ي���ًا، "ب���رل���م���ان ال���ش���ب���اب"، 
بمشاركة طاب من كل كليات الجامعة. 
خ���ال أرب���ع���ة أي�����ام، أدى ال���ط���اب دور 
ال����ن����واب ف����ي ال���ب���رل���م���ان ون���اق���ش���وا أرب��ع��ة 
م���ش���اري���ع ق���وان���ي���ن ه�����ي: ت���ش���ري���ع زراع�����ة 
الحشيش، حماية أطفال الشوارع، البناء 
ال��م��س��ت��دام، وت��ع��دي��ل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب.  
وبدل الطاب هويتهم وأصبحوا ينتمون، 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ح��اك��اة ف��ق��ط، إل����ى أح��د 
األح��������زاب ال��ث��م��ان��ي��ة األك����ب����ر ف����ي ل��ب��ن��ان. 

فشكلت أيديولوجيا الحزب الذي ينتمي 
االنطاق  نقطة  نائب،  إليها كل طالب- 
ل����دوره واه��ت��م��ام��ات��ه واس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه في 
ال��ن��ق��اش وال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى ال��م��ش��اري��ع".  
ب��ع��د ذل����ك، ت��ق��دم��ت ال��ل��ج��ان ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
ب��اق��ت��راح��ات��ه��ا، وأع���ل���ن م��ن��دوب��و األح����زاب 
ومواقف  يمثلونها  التي  الجهات  مواقف 
ه��ذه األح���زاب م��ن المقترحات، ث��م جرى 
التصويت بديموقراطية وشفافية.  وفي 
الختام، وزع��ت إف��ادات على المشاركين، 
بعد اختيار خمسة طاب تميزوا بأدائهم، 
وكانت جائزتهم رحلة ثقافية إلى برلين 

لزيارة البرلمان األلماني. 
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