
                                                                                                                                                                                           

 العبور إلى دولة القانون
 بيت المستقبل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية

 ومؤسسة كونراد آديناور 
 2017مارس، /آذار 9

 
 

إن البحث في مسألة عبور النظام السياسي في لبنان إلى دولة القانون يتطلب من جهة التعّمق في 
اليوم دون تحقيق دولة القانون وفق  آليات عمل هذا النظام للوقوف على أهم المعوقات التي حالت حتى

المعايير الدستورية واإلدارية والديمقراطية، ومن جهة أخرى التبّحر في التحديات الجيوسياسية التي تشّكل 
 .حجر عثرة في عبور الدولة في لبنان إلى دولة القانون

 
لة الحديثة التي تتبنى بناء على ما تقّدم، تبرز ضرورة مقاربة مفهوم النظام الطائفي مع مفهوم الدو

الديمقراطية وتدعو إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والعمل بمبدأ المواطنة والمساواة السياسية 
 .والقانونية

البحث في إشكالية العالقة بين النظام الطائفي وضرورات التحول الديمقراطي إلى تحديد  ويدفعنا
الخيار الديمقراطي وخطر الرجوع إلى نمط الدولة الدينية المقنّعة موقع دولة القانون بين ضرورات توطين 

في ظل بقاء النظام الطائفي، إضافة إلى تحديد موقع الطائفية في منظومة الدولة الوطنية الحديثة القائمة على 
 . سيادة القانون

أم أنه يجّسد إطاراً  لجهة آليات عمل النظام اللبناني، هل يحمل مفهوم النظام الطائفي داللة سلبية فقط
 ديموقراطياً تتمثل فيه سياسياً مختلف الطوائف؟

هذا السؤال يحتّم البحث في إشكالية العالقة بين النظام الطائفي والعمل التشريعي لجهة تعطيله 
 فيلعمليات التشريع في العديد من القضايا كاألحوال الشخصية مثالً، كما  في إشكالية العالقة بين النظام الطائ

في الوظيفة العامة وقياس مدى " التمييز الطائفي الوظيفي"واإلدارة العامة في ظّل ما اصطلح على تسميته 
 .مالءمة هذه الممارسة مع عملية بناء دولة القانون

أما لجهة التحديات الجيوسياسية، يرتبط مشروع قيام الدولة في لبنان والعبور إلى دولة القانون أيضا 
 .من شأنها إعاقة هذا المشروع أو على العكس المساعدة على تحقيقه بعناصر خارجية،

في منطقة الشرق األوسط من شأنها ان تشّكل ضغوطاً كبيرة على لبنان " الدول الفاعلة"إن مشاريع 
أو على العكس، من شأن عناصر . تدور في فلكها" ساتيليت"لضّمه إلى محاور إقليمية أو تحويله إلى دولة 

ى أن تساعد على قيام الدولة كتوازن محاور إقليمية أو توقيع معاهدات أو االنتماء إلى تحالفات خارجية أخر
 .معيّنة

امام مصالح هذه الدول، تبرز ضرورة االجابة عن عالقة األطراف اللبنانية بالقوى اإلقليمية وتأثير 
 .ذلك على مشروع قيام الدولة في لبنان



                                                                                                                                                                                           

 :البرنامج

 وتسجيل المشاركين الوصول: 09:30 – 09:00
عادل خليفة، أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية            . د: تقديم المؤتمر

 واإلدارية
 الرئيس أمين الجميل: كلمات االفتتاح : 10:00 –09:30

 فؤاد أيوب، رئيس الجامعة اللبنانية  البروفسور       
 
 

 العوائق الدستورية والقانونية: الجلسة األولى:   11:30 – 10:00
 

أنطوان عطاهللا، عميد المعهد العالي للدكتوراه في كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية . د: المنسق
 واالقتصادية

 
 االعلى السابق غالب غانم، رئيس مجلس القضاء  10:15 – 10:00

 .العوائق الدستورية التي تعترض بناء دولة القانون في لبنان
 

 عصام سليمان، رئيس المجلس الدستوري 10:30 – 10:15
 ما هي العوائق القانونية التي تعترض عبور لبنان نحو دولة القانون؟

 
 زياد بارود، وزير سابق وأستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف 10:45 – 10:30

 ما هي العوائق في قانون االنتخاب الساري التي تعترض عبور لبنان نحو دولة القانون؟
 

 نقاش 11.30 – 10.45
 

 استراحة قهوة 11.45 – 11.30
 

 تحديات النظام الطائفي والتشريع –الجلسة الثانية   1:00 – 11:45
 

 علي رمال، أستاذ محاضر في كلية اإلعالم.د: المنسق
 
 

 ، أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسفورج قرم، وزير سابقج 12:00 – 11:45
 .إشكالية العالقة بين النظام الطائفي وضرورات التحول الديمقراطي

 



                                                                                                                                                                                           

 
 خالد قباني وزير سابق، الرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية 12:15 – 12:00

 إشكالية العالقة بين النظام الطائفي واإلدارة العامة
 

 نائب سابق وأستاذ في جامعة القديس يوسف، ح حنينصال 12:30 – 12:15
 شكالية العالقة بين النظام الطائفي والعمل التشريعيإ

 
 نقاش 13.00 – 12.30

 

 غداء. 14.00 –13.05
 
 

 التحديات الجيوسياسية: الجلسة الثالثة   15.30 – 14.00
 

 جورج صدقة، عميد كلية اإلعالم. د: المنسق
 

 
 د درباس، وزير سابق  رشي :  14.15 – 14.00

 هل يمكن لألطراف اللبنانية ان تلتقي على رؤية موحدة لسياسة لبنان الخارجية؟
 

 علي فياض، نائب في البرلمان وأستاذ في الجامعة اللبنانية : 14.30 – 14.15
 هل يمكن لمشروع الدولة اللبنانية أن يقوم في وجه مصالح الدول اإلقليمية؟

 

 استاذ في كلية السياسات التطبيقية في جامعة شيربروك، كندا مي عون،سا:   14.45 – 14.30
  كيف تنعكس ارتباطات األطراف اللبنانية بأطماع القوى اإلقليمية ونظرتها التوسعية على قيام الدولة؟

 

 نقاش 15.15 – 14.45

 خالصة


