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النواب  اختتمت في مكتبة مجلس 
ل�85 أقيمت  التي  التدريبية  ال���دورة 
ط��ال��ب��ًا وط��ال��ب��ة م���ن ك��ل��ي��ات ال��ح��ق��وق 
م�����ن ال���ج���ام���ع���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة - ال���ف���رع 
اليسوعية،  الجامعة  وم��ن  الفرنسي 
ال��ذي��ن ش���ارك���وا ض��م��ن 16 مجموعة 
ع��م��ل ف��ي ص��ي��اغ��ة ب��ح��وث ودراس����ات 
مشاريع  باقتراحات  متعلقة  قانونية 
ق����وان����ي����ن ق���ي���د ال���ن���ظ���ر ف����ي م��ج��ل��س 
ال�����ن�����واب، ب����إش����راف ال���ن���ائ���ب غ��س��ان 
مخيبر وبالتعاون مع مجلس النواب، 
ف��ي ح��ض��ور رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ن���ب���ي���ه ب������ري م���م���ث���ًا ب����األم����ي����ن ال���ع���ام 
ل��ل��م��ج��ل��س ع���دن���ان ض���اه���ر وال��م��دي��ر 
العام في المجلس سيمون معوض.
وقال ضاهر: "رئيس مجلس النواب 

ال��م��س��اه��م األول في  ك����ان  ك��ع��ادت��ه 
إت��اح��ة ال��ف��رص ل��ل��ش��ب��اب ال��م��ش��ارك��ة 
الفاعلة في صنع السياسات العامة، 
والتعرف عن كثب إلى مسار العملية 
المجلس،  ع��م��ل  وآل��ي��ة  التشريعية، 
وطريقة تحضير النصوص القانونية 
وس���ي���ر ال��ع��م��ل ف���ي ال��ل��ج��ان ك��م��ا في 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة، ك����ل ذل�����ك ب��ه��دف 
توفير فرص إضافية لزيادة مشاركة 
العامة وتقليص  الحياة  الشباب في 
ال��م��س��اف��ة ب��ي��ن��ه��م وب���ي���ن ال��م��ؤس��س��ة 

التشريعية".
واعتبر مخيبر أن "مشاركة الطاب 
ه����ي ص������ورة م����ن اس���ت���ع���ادة ال��ش��ع��ب 
كمصدر  الطبيعي  لموقعه  اللبناني 
ل��ل��س��ل��ط��ات ك��ل��ه��ا، وف�����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 

اختبرها  ال��ت��ي  التشريعية  السلطة 
ال����ط����اب خ�����ال ال��������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وظائفها  أداء  م��ن  البعد  ك��ل  بعيدة 
المفترضة في التشريع وفي الرقابة. 
المختلفة  المواضيع  بينت  وك��ذل��ك 
التي عمل عليها الطاب مدى وهن 
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة واإلداري�����ة 
والقضائية في أداء عملها الطبيعي".
ول���ف���ت إل�����ى "ال���م���ف���ارق���ة ال��اف��ت��ة 
ل���ل���ص���ورة، إذ ي��ح��ت��ش��د ال��م��واط��ن��ون 
الغاضبون خارج األسوار التي تحمي 
"الشعب  صارخين  ال��ن��واب،  مجلس 
ي���ري���د إس����ق����اط ال����ن����ظ����ام" ف����ي ح��ي��ن 
يتجمهر ط���اب ال��ح��ق��وق ف��ي داخ��ل 
ق��اع��ات ال��م��ج��ل��س"، ف��اق��ت��رح عليكم 
اعتماد شعار تهتفونه معي "الشعب 

يريد بناء النظام".
المطلوب  ال��ع��م��ل  وأك���د أن "ه���ذا 
ال��ح��ي��وي، والتشريع  ال��دول��ة  ف��ي بناء 
الخلل في  ج��زء يسير منه لتصويب 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ن���ص���وص ال���ت���ي عمل 

الطاب عليها".
وشكر مخيبر "حسن التعاون بين 
الجامعات، خصوصًا بين الجامعتين 
"تستمر  أن  في  آم��ا  المشاركتين"، 
م���ث���ل ه������ذه ال�������������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ف�����ي ال�����س�����ن�����وات ال���م���ق���ب���ل���ة ل��ت��ع��زي��ز 
المواطنين،  بين  المطلوبة  الشراكة 
وم���ؤس���س���ات���ه���م ال����دس����ت����وري����ة وف���ي 

مقدمتها مجلس النواب".
وفي الختام سلم مخيبر الشهادات 

للطاب.

اختتام دورة تدريبية لطالب الحقوق يف مجلس النواب
مخيبر: فلنرفع شعار "الشعب يريد بناء النظام"


