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العبور إلى "عقد بيت المستقبل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية ومؤسسة كونراد أديناور مؤتمراً تحت عنوان 
يأتي هذا المؤتمر في . بحرم اإلدارة المركزية في الجامعة اللبنانية 2017مارس /آذار 9في  "لة القانوندو

الذي أرسى نوعاً هجيناً من  في لبنان واالنتقال من النظام السياسي الطائفي إطار السعي إلى بناء دولة القانون
المؤسسات الدستورية وإلغاء مفهومي األكثرية  األنظمة هو نظام الديمقراطية التوافقية أدى غالباً إلى شلل

عبر مناقشة أهم المعوقات الدستورية والقانونية بمعناه الحداثي، وذلك  الديمقراطيوالمعارضة، إلى النظام 
 الدور السلبي الذي تلعبه على إلى هذا هدف المؤتمر أيضاً إلى إلقاء الضوء. التي حالت حتى اآلن دون ذلك

. التي تفرضها على لبنان التحديات الجيوسياسيةمن خالل  بناء دولة القانونمجال ليمية في مصالح الدول اإلق
 .إضافة إلى أكاديميين ومفكرين ،شارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار والخبراء الدستوريين والقانونيين

 ،لرعايته هذا المؤتمر يوبأفؤاد لشكر العميق لرئيس الجامعة با اً همتوجالمؤتمر  أمين الجميلافتتح الرئيس 
بناء دولة القانون ال سيما في ظل الدور الريادي  أمام لطريقاتعبيد أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى ل مالً آ

يمكننا من  علمياً  ن يكون مؤتمراً نريد من هذا المؤتمر أ: "وقال. ن تضطلع به الجامعة اللبنانيةيجب أ الذي
وإذ أعرب عن غبطته لوجوده في الجامعة . "بناء دولة القانون ي مسارل خطوة أولى فتشكّ توصيات  وضع

تعزيز المركزية في قبل فترة الرئاسة اللبنانية، تحدث عن تاريخه الطويل مع هذا الصرح بدءا من مساهمته 
ما أ. منطقة جل الديبفرع كلية الحقوق في  باكورتها ع أنحاء لبنان كانلها في جمي فروعالجامعة وإنشاء 

 كلية الطب وطب األسنان نشاء الكليات التطبيقة منفهي إفي فترة الرئاسة التي قام بها  المبادرة الثانية
بان أنشاء هذه الكليات ال يوازي صعوبة إ: "وقال. من أهم الكليات في مجالهاباتت اليوم  التي ،والهندسة

الكليات التطبيقية ذ كانت ، إي واالجتماعيكاديمالصعيد األ على إال األثر اإليجابي الكبير الذي تركه الحرب
 بابفتحت ، فحقق إنشاؤها في الجامعة اللبنانية ثورة اجتماعية لجامعات الخاصةعلى ا حكراً قبل ذلك 

 . "مام كل طبقات المجتمع اللبنانيأ االنتساب إليها

مع ال سيما  ة القانون،استبق المناقشات التي ستدور حول موضوع مؤتمر اليوم، العبور إلى دول لن" :وتابع
األكاديميين، ولكن اسمحوا لي أن أقول أن األساس و القانونيينلخبراء الدستوريين وكبار الفيف من  وجود

يوم في ة الكانت هذه المؤسسما ذا إ تساءلوأ. مجلس النواب أيم الذي تقوم عليه دولة القانون هو المؤسسة األ
ألسباب عدة  البرلمانعلى  وأعرب عن قلقه. "نحو دولة القانونيعطل المسيرة بات خطر وتعاني من تهميش 

إذ باتت الحكومة  تهميش السلطة التنفيذية لدوره ، وثانيهاوكيانه الذي بات يهدد جوهر وجوده أولها التمديد
صر دور مجلس النواب على دور كاتب العدل طبخ داخله كل التشريعات واختُ تشّكل مجلساً نيابياً مصغراً تُ 

نبيه  معاناة الرئيسمتفهماً صبح شاهد زور على قوانين هو براء منها، وأ ي يصدق على هذه التشريعاتالذ
وقانون  مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي رميت في حضن مجلس النواب وأعطى مثاالً على ذلك .بري



نشاء وأهمها مرسوم إة وضع المراسيم التنفيذي الذي أقّر من جهة وُعطل من جهة أخرى بسبب عدميجارات اإل
عن قانون اليوم ننا نبحث أل ما زال متعثراً  الذيوقانون االنتخاب  ،صندوق للتعويض على صغار المستأجرين

خوف بال نشعر" :وأردف .اً تمثيلي النواب مجلساً  مجلس ندري في هذه الحال كيف سيكون وال" على القياس"
) مجلس زعماء القبائل(اللويا جيرجا  صبحنا مثلأ. ي في لبنانالبرلماني الديمقراطعلى البرلمان وعلى النظام 

وإذ أكد على دور الجامعة اللبنانية الريادي . "ومستقبلها وهذا أمر مقلق حدد مسار البالدالذي ي في أفغانستان
ء إنشاعبر  متطلبات العصرمواكبة  يضاً ، قال إن عليها أالعملية السياسية والعمل التشريعي مسار تصحيحفي 

 ، وكليات تعنىفي هذا المجال اً يكاديمأ ، معتبراً أن لبنان غير مجهزوالغاز نفطكليات تعنى بقطاعات ال
وختم . داعياً القييمن على الجامعة إلى اإلفادة من الطاقات اللبنانية في هذا المجال واستقطابها بالمعلوماتية

مراكز األبحاث كبيت المستقبل نظراً للدور األساس  الرئيس الجميل كلمته منوهاً بتعاون الجامعة اللبنانية مع
تعمل على تحليل الواقع واستشراف المستقبل لتقديم رؤى الذي تنهض به هذه األخيرة كمراصد فكرية 

وأمل أخيراً  . بينها واستراتيجيات لصناع القرار وبلورة الخيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المفاضلة
المدخل إلنقاذ لبنان شّكل ومكوناته وأن ت طوائف المجتمع اللبنانيلبنانية جامعة لكل ن الجامعة الن تكوأ

 .والعبور إلى دولة القانون

جامعة اللبنانية حاضرة الن تكون يشرفنا اليوم أوقال  فؤاد أيوبرئيس الجامعة اللبنانية البروفسور  أخذ الكالم
وأضاف أن . سياسي واالجتماعي واالقتصادييع وطنية حساسة وتشارك في ورش اإلصالح الفي مواض

د إليها ساسية تستنللدولة ويقوم على ثوابت ومقومات أطر القانونية العامة مصطلح دولة القانون يحدد األ
اللية الرقابة القضائية واستقإلى هذا، تعد . بسط التشريعات الوطنيةالدول التي تسعى إلى تطبيقه حتى في أ

 عتماد مبدأالجتماعية والمساواة بين الناس واتغليب دولة القانون العدالة ا نون، إذ يفرضالقضاء نواة لدولة القا
جامعة اللبنانية إن لل. ثقة للمواطن ويؤسس للمواطنةال ما يمنح ،خرىعن االعتبارات األ تكافؤ الفرص بعيداً 

لقانونية التي مة المؤتمرات اقا، إن لجهة تعليم القانون أو إلى دولة القانونالعبور إ موضوع دور متأصل في
الجامعة اللبنانية وليس فقط في نسان في كل كليات حقوق اإل إدخل مادة تصب في هذا المجال، وكشف عن

 .كليات الحقوق

بدأت الجلسة األولى ، "التي تحول دون بناء دولة القانون العوائق الدستورية والقانونية"تحت عنوان و
، عميد المعهد العالي للدكتوراه في كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية هللا أنطوان عطابتعريف منّسقها 

، رئيس عصام سليمانو على السابقاأل مجلس القضاء ، رئيسغالب غانمبالمحاضرين وهم  واالقتصادية
 .زياد بارودوالوزير السابق  المجلس الدستوري

 
لضوء على المحور المطروح من خالل األسئلة الثالثة بدأ الدكتور غالب غانم مداخلته بالقول أنها ستلقي ا

 :اآلتية
هلى صيغة المشاركة بين العائالت الروحية في الحكم تكتنز بذاتها أزمات النظام وتعطيل  -1

 المؤسسات؟
هل يملك رئيسا الجمهورية والحكومة سلطة استنسابية في تأليف الحكومة، أم هما مقيدان باللعبة  -2

 االستشارات النيابية؟السياسية التي تكشفها 
ما العمل في حال رفضت أحزاب األكثرية السياسية مشاركة طائفة معينة في الحكومة، أو في حال  -3

 استقال الوزراء الممثلون لطائفة معينة ومن يحل بديالً عنهم؟



ينأى ل أن بالنسبة للسؤال األول ومن الناحية الدستورية، قال غانم إن الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف حاو
. العائالت الروحية اً ألطف وهوعنها مصطلح لغائها واستعمل تعبيراً بإ ثارها السلبية واعداً عن الطائفية وآ

 ووضعتها سيئاتهايبرز وأضاف أن أغلب النصوص الدستورية التي تطرقت إلى الطائفية ذكرتها في إطار  
 .وشددت على ضرورة إلغائها كهدف وطنيكنقيض للوطنية 

لسياسي اللبناني إلى زمات النظام احية الممارسة العملية، اعتبر غانم أنه من غير الدقيق رد كل أمن نا
التي واجهها  جيوسياسيةالتحديات ال وتحدث عن. بين العائالت الروحيةالمشاركة  صيغة لىالطائفية وحدها وإ

وجود جيوش أجنبية على   في عدم انتظام العمل السياسي وحسن سير المؤسسات، بدءا من ساهمتو لبنان
وإذ ميز بين دولة القانون أي دولة المؤسسات القوية وحكم القانون الذي يعتبر الذروة التي تصبو إليها  .هرضأ

دولة القانون لن تقوم في لبنان إال إذا قّدم اللبنانيون الوطني  دولة القانون، خلص في هذه النقطة إلى القول إن
 .فرد سياسياً إلى الوطن رغم انتسابه دينياً إلى الطائفةعلى الطائفي بحيث ينتسب ال

بالنسبة للسؤال الثاني، ومن الناحية الدستورية، قال غانم إن الدستور رعى مسألة تأليف الحكومة في المادتين 
. منه حيث تحدد األولى صالحيات رئيس الجمهورية والثانية صالحيات رئيس مجلس الوزراء 64و 53

سقطت االستنسابية التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية  1990التعديالت الدستورية عام وأضاف أنه بعد 
في تعيين الوزراء وتسمية واحد منهم رئيساً وإقالتهم، إذ ربطت عملية تسمية رئيس مجلس الوزراء بنتائج 

قبول كومة وتشكيل الحإصدار مراسيم و الملزمة وبالتشاور مع رئيس مجلس النواب الستشارات النيابيةا
أخضعت التعديالت الدستورية سلطة الرئيس  إلى هذا،. إقالة الوزراء بالتوافق مع الرئيس المكلفاستقالة أو 

األول أن مرسوم تشكليها ال يبصر النور إال باالتفاق مع رئيس : المكلف في تشكيل الحكومة لعاملين مؤثرين
يجريها قبيل عملية التأليف وإن كانت نتائجها غير ملزمة  الجمهورية والثاني هو أن االستشارات النيابية التي

 . فهو ال يستطيع تجاهلها وإال اصطدم بحجب الثقة عن حكومته في المجلس النيابي

ال شرعية ألي سلطة تناقض "من مقدمة الدستور ومآله أنه ) ي(من الناحية العملية، تطرق غانم إلى البند 
. ا استخدمت مراراً كذريعة لتحاشي التطبيق الحرفي للنصوص الدستوريةمعتبراً أنه" ميثاق العيش المشترك

دور رئيس الجمهورية في مجال تسمية رئيس مجلس  تعزز أو تقلصوتحدث عن بعض الخروقات التي 
إعطاء رئيس الجمهورية حرية تسميته أو التفاف غالبية نواب طائفة الوزراء كأن يعمد بعض النواب إلى 

وختم إلى القول إن للعبة . واحدة ما يجعل الرئيس في مأزق في حال عدم تسميتهامعينة حول شخصية 
دوراً بارزاً في الحد من سلطة  السياسية التي تكشفها االستشارات النيابية والتكالت السياسية أو الطائفية 

 .رئيسي الجمهورية والحكومة

من مقدمة الدستور أن لبنان ) ج(هم من البند بالنسبة للسؤال الثالث، ومن الناحية الدستورية، قال إنه يف
وقد رجح الدستور رأي األكثرية النيابية في تأليف الحكومة ودون ذلك يصعب . جمهورية ديمقراطية برلمانية

من مقدمته وضع قاعدة أساسية قبل أي تشكيل ) ي(إال أن الدستور نفسه ووفقا للبند . عليها نيل ثقة البرلمان
هذه القاعدة تقّوض حق األكثرية النيابية في ". ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ال شرعية"إلى أنه 

    .    فرض تأليف الحكومة أو على األقل حقها في تعطيل هذا التأليف عبر عدم منح الثقة



ر ما سمي هو ابتكا وفي ظل واقع النسيج اللبناني التعددي "من عجائب النظام اللبنانيو" من الناحية العملية، 
هذا المأزق يبرز دور  وأمام قاعدة العيش المشترك إن عزل طائفة عن الحكم يخرق .الديمقراطية التوافقيةب

والحؤول دون تفكك المجتمع وتهديد وحدة والساهر على احترام الدستور  الجامع والموحدرئيس الجمهورية 
 .الوطن

حول العوائق القانونية التي  ، وبدأ مداخلتهريرئيس المجلس الدستو عصام سليمانالدكتور  أخذ الكالم
البحث في العبور إلى دولة القانون يقتضي تحديد مفهوم "ترض عبور لبنان نحو دولة القانون بالقول إن تع

دولة القانون ومعرفة مدى توافر معاييرها في الدولة اللبنانية ونظامها الدستوري والكشف عن معوقات العبور 
ة تمارس وفق القانون الذي سإن السلطة فيها مأس قالوعن خصائص دولة القانون ". ودةإلى الدولة الموع

يحدد نشؤئها وصالحياتها وضوابتها في إطار منظومة قانونية هرمية على رأسها الدستور وتحدث أيضاً عن 
خاصية انتظام أداء المؤسسات الدستورية وعن ضرورة أن يكون الشعب مصدر السلطات في األنظمة 
الديمقراطية من خالل انتخابات حرة ونزيهة تخول الناخب ممارسة دوره في الخيار الواعي لممثليه وفي 

وأضاف أن الديمقراطية ال تقتصر على االنتخابات بل تتعداها إلى ضمان الحريات . محاسبتهم ومساءلتهم
لحفاظ على انتظام أداء والحقوق في نصوص دستورية وتحديد صالحيات السلطات والعالقات فيما بينها وا

 . المؤسسات الدستورية

الدستور والميثاق اللذين يقوم عليهما لبنان ورداً عن سؤال حول ما إذا كان لبنان دولة قانون، قال سليمان إن 
وفي . أخذا بعين االعتبار الواقع المجتمعي التعددي لجهة تأكيدهما أهمية مشاركة الطوائف كافة في السلطة

ثاق إرادة اللبنانيين في العيش المشترك كضرورة لتحقيق السلم األهلي في دولة توفر ألبنائها حين أكد المي
في االعتبار  على اعتماد نظام ديمقراطي برلماني وأخذ الدستور نص األمن واإلستقرار والعيش الكريم،

ذه المبادئ ومشاركة المبادئ والقواعد واآلليات المعتمدة في األنظمة الدستورية الحديثة، فزاوج بين ه
هذه المزاوجة أدت بحسب سليمان إلى التباس في . الطوائف خالقاً إشكالية ال وجود لها في األنظمة البرلمانية

صياغة بعض نصوص الدستور، ما تسبب بخالفات في تفسيرها إذ عمد كل فريق إلى تفسيرها وفق 
مرجعية دستورية مناط بها تفسير الدستور  ال سيما في ظل عدم وجود" وجهة نظر"مصالحه، وبات الدستور 

  .تعطيل المؤسسات الدستورية أحياناً والوقوع في الفراغ أحياناً أخرى أسفر ذلك عن. عند الضرورة

، العام صالحعلى حساب ال هذه الطوائف نفوذلتقوية مواقع  السلطةفي  الطوائفمشاركة إلى هذا، استغل مبدأ 
في  الخللجّذر اإلنقسامات الطائفية وزاد خرى ما م الحواجز مع الطوائف األفتحولت الطائفة الى جماعة تقي

 .حيان بالطوائفالذي تمأسس وتحصن في معظم األ أداء المؤسسات الدستورية وأدى إلى استشراء الفساد

تساءل سليمان حول إمكانية العبور إلى دولة القانون وقال إن ذلك ممكن  ،في ظل هذه الصورة القاتمة
واعتبر أن هذا األخير دعا إلى مشاركة الطوائف . طلب فهم األسس التي قام عليها ميثاق العيش المشتركويت

فمبدأ المشاركة له بعد وطني وليس . في بناء الدولة المنشودة وليس في توزيع الدولة حصصاً على الطوائف
كثرية النيابية وأقلية نيابية في والنظام الديمقراطي الحق يقوم على وجود حكومة منبثقة من األ محض طائفي

تضم األكثرية واألقلية النيابية " توافقية"ما يجري حالياً في لبنان من تشكيل حكومات . المعارضة تراقبها
وختم بالقول إن . في تعطيل المؤسسات ويهدد بانفجارها من الداخل يمعنهو نموذج هجين " الميثاقية"بحجة 



يتطلب "ّل أداء نظامنا البرلماني التشاركي وتعطل العبور إلى دولة القانون الخروج من هذه الحالة التي تش
قبل اتفاق الطائف وتصحيح مفهوم المشاركة بما يتفق مع روحية  مثل ما كان قائماً " تعددية في تمثيل الطوائف

إيجاد  الميثاق من جهة ومع النظام البرلماني من جهة أخرى، كما يتطلب إيجاد مرجعية دستورية مخولة
وفقاً مخارج دستورية تحول دون شلل المؤسسات الدستورية بسبب الخالفات السياسية وهذه المرجعية تتجسد 

برئيس الجمهورية، فاألنظمة البرلمانية الحديثة، منحت رئاسة الجمهورية صالحيات تستخدم عند له 
  ".     يرنا لمثل هذه الصالحياتونحن أشد حاجة من غ"الضرورة من أجل الحفاظ على انتظام عمل المؤسسات 

اخلته تحت عنوان العوائق في قانون االنتخاب الساري التي تعترض دعرض م زياد بارودالوزير السابق 
ة فقترجمة غير مومعتبراً أنها " دولة القانون"اعترض بارود على عبارة . عبور لبنان نحو دولة القانون

ألنه بخالف القانون المرتبط بأهواء " دولة الحق"تعبير  استخدام مفضالً  ،"Etat de droit"للتعبير الفرنسي 
التي يطرحها أمام  صعوباتبالنسبة لقانون االنتخابات الساري وال .وله معايير محددة البشر فإن الحق  مطلق

من الدستور  24بناء دولة القانون، استعرض بارود مجموعة من العوائق أولها دستوري ينطلق من المادة 
بين الطوائف، متسائالً إذا كان لبنان يخضع  تي تقول بالتساوي في التمثيل بين المسلمين والمسيحيين، ونسبياً ال

 عن عائق دستوري آخر أم للحق في التمثيل لجميع األقليات السياسية قبل الطائفية؟ وتحدث ايضاً  لقانون العدد
لشيوخ، ولكنها ربطت إنشاء هذا المجلس من الدستور التي نّصت على إنشاء مجلس ل 22تفرضه المادة 

 . بانتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني ال طائفي

لى البحث شريع االنتخابي والحاجة الدائمة إومن العوائق التي عرضها بارود تلك المتعلقة بعدم الثبات في الت
ي يؤدي حكماً إلى عدم استقرار عن قانون جديد قبل كّل انتخابات، معتبراً أن عدم استقرار التشريع االنتخاب

الحياة السياسية كالتمديد للمجلس النيابي الذي جاء في أحيان بحجة ضرورة البحث عن قانون جديد 
 وقال إن. عن العوائق التي تتعلق بالنظام االنتخابي، من زاوية توسيع دائرة التمثيلأيضاً وتحدث . لالنتخابات

نظام الدائرة الفردية معمول به في ديمقراطيات عدة في العالم، كما أن  إذ إنّ  ليس سيء بذاته،كل نظام أكثري 
إال أّن إشكاليّتنا في . دول العالم معمول به في عدد من one man one voteنظام الصوت الواحد لكل ناخب 

أو بلوك، وهذا النظام غير  PLURINOMINALالنظام األكثري تكمن في نظام اللوائح، أي نظام أكثري 
عن تمثيل صحيح، ألّن من يحصد العدد األكبر من  م إال في ثالث دول في العالم وهو ال يعبر فعالً قائ

وفي المقابل، النسبية قد ال تصلح في عدد من . األصوات يحصد مجموع المقاعد وهذا أمر غير طبيعي
 وتؤمنفكري والمناطقي، ديمقراطيات العالم، ولكنها في لبنان تشبه التنّوع اللبناني الطائفي والسياسي وال

وتحدث أخيراً عن عدم وجود هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات .  مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس
وعن غياب اإلصالحات التي ترافق أي قانون انتخاب والمرتبطة بعدد من القضايا كالكوتا الجندرية واقتراع 

  .العسكريين واألوراق المطبوعة سلفاً وغيرها
يبدأ بإلغاء الطائفية بجميع أشكالها ع فتح باب النقاش توافق المشاركون على إن العبور إلى دولة القانون وم

واعتبروا . وتطبيق القوانين وعلى رأسها الدستور إضافة إلى تعزيز المواطنة ووضع قانون حديث لألحزاب
ئج معظم المقاعد تكون محسومة سلفاً أن ما يجري في لبنان ليس انتخابات عامة بل انتخابات فرعية، إذ نتا

وإذ أكدوا أن الدستور يجب أن يأخذ بعين االعتبار النسيج المجتمعي . وتجري االنتخابات على مقاعد محدودة
وال يكون بغربة عنه، شددوا على أهمية األخذ بروحية الميثاق وفهم الفلسفة من ورائه لجهة تفسير مفهوم 



أخيرا، تناولوا . الطائفي وبأنها مشاركة في بناء الدولة وليست محاصصةالمشاركة ببعدها الوطني وليس 
 .  يتضمن أي قانون انتخابات جديد مجموعة من المعايير توضح الخيارات التي اعتمدت نضرورة أ

علي الرمال للمتحدثين وهم  منّسقهامع تقديم  "النظام الطائفي والتشريع"الجلسة الثانية تحت عنوان بدأت 
الرئيس السابق و خالد قباني وزير سابق، أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف، ورم، وزير سابقجورج ق

 .صالح حنينالنائب السابق  و لمجلس الخدمة المدنية

إشكالية العالقة بين النظام الطائفي وضرورات عنوان تحت  جاءتمداخلته التي  جورج قرماستهل الدكتور 
وقال إن مداخلته ستتناول ثالث . المؤتمر لطرحهم هذا الموضوع المهممي بشكره منظ، التحول الديمقراطي

 .زمة الديمقراطية اللبنانية، المعالجات، العوامل الخارجية التي تؤثر على الطوائف اللبنانيةوصف أ: محاور
 

لوجية وعوامل عدة منها ايديهي نتاج  زمة الديمقراطية في لبناناألبالنسبة للمحور األول أوضح قرم أن 
نظام نميل إلى نسيان ظروف نشأة ال: "وأضاف. مبدأ توزيع المناصب في الدولةما يتعلق بومنها  وفكرية

نشأ لبنان في خضم النزاع البريطاني . "ثم المتصرفية ثم الميثاق الوطني ناللبناني الذي بدأ مع القائم مقاميتي
نظام الطائفي في لبنان لمصالح هاتين رسى اللذي أاوالفرنسي على تقاسم النفوذ في المنطقة وهذا الصراع هو 

فكار ميشال شيحا أمعجبون بالديمقراطية في لبنان هي ايديولوجية، فجميعنا  زمةواعتبر أن جذور األ. الدولتين
وما نسميه اليوم بنظريات ما  ،في طرح النظريات حول التعددية في النظام السياسي نه كان سباقاً واعتقد أ"

المشكلة في هذا الطرح أنه بالغ في الحديث عن  ."لتعددية الثقافيةمفهوم اعززت طرح شيحا ل بعد الحداثة
وأضاف أن  .االختالف الثقافي بين المكونات اللبنانية والقول إن لكل طائفة خصوصيتها أمر غير صحيح

التنوع الديني والمذهبي وحتى اإلثني شيء والتنوع الثقافي والحضاري شيء آخر وهذا األخير ال يوجد عند 
 .شعب يتكلم لغة واحدة

 
: بين الطوائف وهو ما أسس لتناقض داخل الدستور محاصصةتوزيع المناصب في مبدأ ة هي المشكلة الثاني
؟ خرىائف أوطوممنوعة على  معينة مناصب حق لطائفةن يوجد متساوين أمام القانون إذا كاكيف نكون 

يضاف الى هذا قرار المندوب  .؟في ظل عدم وجود قانون مدني موحد القانون كيف نكون متساويين أمام 
ثم . نين والدولةكجسم وسيط بين المواط وجعلها الكيانات الطائفية شّكلالذي  ،1936عام  الفرنسي السامي

إال أن ذلك لم يجابي الذي وضع آلية للخروج من الطائفية السياسية ائف مع جانبها اإلجاءت تعديالت الط
اصصة وفق الديمقراطية التوافقية التي ألغت كل معايير األنظمة نظام المحب بعد الطائف" واتحفنا. "يطبق

 .الديمقراطية
 

هي أننا أصبحنا أسرى المنطق نها المشكلة التي نعاني مبالنسبة للمحور الثاني أي المعالجات، قال قرم إن 
ن هناك اختالف ثقافي بين المكونات اللبنانية ولكل الذي يعظم دور الطوائف حتى وصل األمر إلى القول أ

هناك نوع من . لدينا تنوع ديني ومذهبي ولكن ثقافتنا كلبنانيين واحدة. طائفة خصوصياتها وهذا ليس بصحيح
، يربط مفهوم التعددية باختالف في مرحلة ما بعد الحداثة وق خصوصاً صبح لها ساألدبيات سادت العالم و أ

ليس لدينا في لبنان : يمهذه المفاه استخدامهلي في لبنان علينا مواجهة لتحقيق السالم األ: "وتابع. الحضارات



منه إن مصلحة لبنان العليا في أ ".!دد حضاريال وجود لتعو حالياً  عنه تلفة كما يجري الحديثحضارات مخ
 . ن نحسن استعمال المفردات في خطابناوللمحافظة عليها علينا أ الثقافي والفكري

 
 :موضوع مؤتمرنا، أكد قرم ضرورة قلب المنطق الذي نعيش وفقاً له وقالمقاربة ، وبالنسبة لمن جهة أخرى

فة الذين ال طائفة ي طائأ 19مانيون بالطائفة الـ العلفي مطالبتهم لقانون موحد لألحوال الشخصية، يطالب "
وليس  ن ينطبق على الجميعيجب أحوال الشخصية القانون الموحد لأل وأضاف أن". !هذا منطق أعوجولهم 

 . يان فهو مطلق الحريةهذا القانون تطبيق ما تفرضه األد ومن يريد بموازة ،19فقط على الطائفة الـ 
 ،خالق للحياة السياسيةأعدنا األ"ذا مردفاً إ وختم قائالً إنه لن يتطرق إلى المحور الثالث لضيق الوقت،

 هذا واعتبر أن ".رى في الدولة مداورة بين الطوائفتكون المناصب الكب كأنطرح البدائل بشكل بناء  نستطيع
محافظتنا على المساواة بين المسلمين والمسيحيين بعامة ودون الدخول  معقد يحل الكثير من المشاكل  األمر

 . عيةالى المذاهب الفر
 

. إشكالية العالقة بين النظام الطائفي واإلدارة العامةالذي تحدث عن  قبانيلوزير خالد وأعطى رمال الكالم ل
المشتركة في لبنان السياسة و االجتماعية الدستور اللبناني يشكل شرعة الحياةوبدأ قباني مداخلته بالقول إن 

ان االجتماعية التي تقوم على التعددية الطائفية ويمنح والتعبير الحي عن الواقع المعاش ويعكس تركيبة لبن
 .  مختلف الطوائف وجوداً دستورياً وسياسياً 

إلى  1926وأضاف أن جميع المواثيق التي قام عليها لبنان في تاريخه الحديث من الدستور اللبناني للعام 
ائفية السياسة كنظام مشاركة في ، كلها اعتمدت الط1990إلى دستور الطائف عام  1943الميثاق الوطني عام 

الحكم واإلدارة بوصفها أمر موقت وأوصت بضرورة إلغائها حفاظا على المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن 
روحية اعتماد الصيغة الطائفية في جميع هذه المواثيق كانت ضمان المساواة بين الطوائف والحؤول دون أن 

 .خريستأثر فريق بالحكم على حساب فريق آ

التوظيف وعن تأثير النظام السياسي الطائفي على اإلدارة العامة وبالتالي على قيام دولة القانون، قال قباني إن 
أضعفها  استخدامها في النزاعات السياسية،وووضع أهل السياسة يدهم على اإلدارة العامة  السياسي للطائفية

وتحولت اإلدارة . وانين المرعية ودون أي تمييز بينهموأفقدها حيادها ودورها في خدمة المواطنين وفقاً للق
. ما عطل المساءلة والمحاسبة وحكم القانون ،لى ملك للطوائف وذلك تحت شعار حقوق الطوائفالعامة إ

فالمسؤولون باتوا يعتبرون أنفسهم حماة لطوائفهم فال يتجرأ أحد على محاسبتهم إذ أن ذلك يعني محاسبة 
إمكانية تحول لبنان دور مؤسسات الرقابة وقطع الطريق على  تعطيل ذلك أيضاً إلى  وأدى. الطائفة برمتها

 .ومؤسسات لى دولة قانونإ

بها ال يتجرأ  استشراء الفساد في جسم االدارة حتى بات ظاهرة مسلماً من جهة أخرى، أدى النظام الطائفي إلى 
تغذيها شبكة من ا من الثقافة المجتمعية صبحت جزءكبحها، وأرادة جامعة لجهتها وال يوجد إحد على مواأ

سوء من ذلك الترقي ، واألؤمنه لهم من مال وسلطة ونفوذ وحمايةالمستفدين ومدعاة للتفاخر بين الناس لما ت
 . في وجه بناء دولة القانون في لبنانعثرة تقف  الفساد هذه ظاهرة .في السلم االجتماعي

بنقاط  اختصارهامشاكل أخرى غير النظام الطائفي وتأثيره، يمكن  وختم بالقول إن اإلدارة العامة تعاني من
 وعدم كفاءتها الموارد البشرية، ضعف دارة العامةالنصوص المتعلقة باإل عدم وضوحآلية التشريع و: ثالث

تغيير وخلص إلى ضرورة  .بيئة العمل في االدارةسوء و ي آلية جدية للتحفيز والمحاسبة،وعدم وجود أل



لإلصالح رادة سياسية وضرورة وجود إ ،قطاعاتدى المسؤولين الذين حولوا اإلدارة العامة إلى إية لالذهن
 .لغاء الطائفية السياسيةاإلداري يبدأ بإ

 .إشكالية العالقة بين النظام الطائفي والعمل التشريعيعنوان مداخلته تحت  جاءت صالح حنينالنائب السابق 
من  19انما المادة ". ت الدينية والتقاليد الدينية جديرة باالحترام التامن المعتقدامما ال شك فيه أ" :وقال

حوال الشخصية حصراً باألعطت زعماء الطوائف حق مراجعة المجلس الدستوري في كل ما يتعلق الدستور أ
ال سيما وكشف عن مطالبته بإلغاء هذه المادة . "الديني وحرية التعليم وممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد

 كل الحريات التي تنص عليها هذه المادة، معتبراً أن الحريات العامة  شأن وطنين الدستور اللبناني يضمن أ
زعماء راض عتألرض عتي سوفة ة السياسييلغاء الطائفوأضاف أن أي اقتراح إل. طائفياً  شأناً  تليسو

من  فية السياسيةطريق أمام إلغاء الطائلد امهّ ع ن يكون المشرّ واستغرب أ. مام المجلس الدستوريالطوائف أ
 .من الدستور 19أمام ذلك في المادة انما وضع عائق  جهة،

في الحياة ظاهرة جديدة إلى في هذا المجال  لفتالتشريع،  عملية في والسياسية عن دور التوظيفات الطائفيةو
واعتبر أن هذا . رعية القوانينبمواجهة الدستور للتشكيك في ش الوطني وضع الميثاقالسياسية وهي ظاهرة 

ضّم كل ما اتفق عليه اللبنانيون عبر تاريخهم الحديث وجمع  1990األمر هرطقة ال سيما وأن دستور عام 
: وقال. والميثاق الوطني ووثيقة اتفاق الطائف وبات الثالثة جزء ال يتجزأ من الدستور 1926بين دستور عام 

بل العكس صحيح، . الدستور ألن تطبيق الدستور يناقض الميثاق فال يتحججن أحد بالقول إنه ال يطبق"
 ".فتطبيق الدستور هو احترام للميثاق

فجزؤه األول أي توزيع المناصب الثالثة العليا في الدولة على  ،يثاقممن ال لمحكيأنه بالنسبة ل وأوضح
رفض  فهو يؤكد، "وال للشرق ال للغرب"أما الجزء الثاني منه المعروف . الطوائف بقي متوافق عليه ومطبق

عن المحاور  الخضوع للدول المحيطة كما رفض الخضوع للدول الغربية كالتزام مشترك لتأسيس دولة بعيدة
والوصول إلى السالم وتحقيق بناء الدولة، فهذا الجزء لم يطبق المصلحة الوطنية العليا  حفاظاً علىوالتحالفات 
 .ولم يحترم

شيء يتعلق بمشاركة الطوائف في المؤسسات الدستورية كشرط لشرعية م يذكر أي لالميثاق وعليه، أكد أن 
ه التسلح بالميثاق ال يحق لرفض فريق ما حضور مجلس الوزراء أو مجلس النواب ف ذافإ. هذه المؤسسات

 التي نص عليها الدستور صحة انعقاد الجلسات هي في قاعدة النصاب. حد هذين المجلسينللطعن بشرعية أ
واعتبر أن العلة ليست في نظامنا البرلماني الديمقراطي الذي يقوم على التوازن  .س في حضور الطوائفولي

تعددية والكفاءة، إنما في القييمن عليه الذين يسيؤن تطبيقه ويمعنون في تشويهه وجعلوا منه لالطائفي واحترام ا
 . نظام محاصصة

في لبنان أن تكون عامالً يغني الوحدة وال يهددها، ومن وفي جلسة النقاش أكد الحاضرون أن على التعددية 
الطائفي أظهر مراراً النظام واعتبروا أن . في االنتماءات الفرعية وادعاء الوحدة هنا أهمية رفض التقوقع

وشددوا على . وتكراراً فشله وترك لبنان كمجتمع تعددي لقمة سائغة في يد الممسكين بالسياسة الدولية
 .ا يتم تناقله عن شرخ حضاري بين المكونات اللبنانية ألن هذا األمر غير صحيحضرورة تحجيم م



الدكتور تقديم منسقها ب التي تعيق بناء دولة القانون الجلسة الثالثة تحت عنوان التحديات الجيوساسيةبدأت 
ب علي فياض للمحاضرين الثالثة وهم الوزير السابق رشيد درباس والنائ، عميد كلية اإلعالم، جورج صدقة

 .سامي عون ،كندا ،واألستاذ في جامعة شيربروك
 

في لبنان قانون ولة نفي وجود داالعتراض على عنوان المؤتمر الذي يمداخلته ب رشيد درباسالوزير بدأ 
ين في دولة القوانين ن يطرح هو كيف نطبق القوانمعتبراً أن السؤال الذي يجب أ وهذا األمر غير صحيح،

وبعد عرض . لبنان الخارجيةسياسة نانية ان تلتقي على رؤية موحدة لطراف اللبيمكن لأل واستطراداً، هل
 فخر الدين وصوالً إلىالصوري  مع الخارج بدءا من أحيرام األول مختلف القوى اللبنانيةتاريخي لعالقات 

ألقت بظاللها على "ا الكبير، اعتبر أن هذه النماذج على تفاوت أزمنته بشير الشهابيالمعني الثاني الكبير و
 ".1975نيسان  13وصوالً إلى  1967وصوالً إلى هزيمة  1958دولتنا الحديثة خصوصاً منذ أحداث 

وعليه، اعتبر أن الجواب على السؤال المطروح هو سلبي إذ أن النزاعات والتجاذبات الداخلية تحكم الحياة 
والمارونية  بالقيسية واليمنية والدرزيةن كانت مثقلة السياسية في لبنان التي منذ أن بدأت أوائل القرن العشري

 .استقاللية وعثمانية وكيانية وعروبيةو
 

دة الوطنية في ظل وجود المشاريع اهل يمكن تحقيق السي"وأضاف أن السؤال الوجيه الذي يطرحه المؤتمر
إلى سؤال آخر حول إمكانية  ، يعيدنا"اإلقليمية أو من خالل التحالف مع إحداها أو االنضمام إلى أحد المحاور

وعندما يكون الجواب باإليجاب على السؤال . تالقي اللبنانيين على رؤية موحدة لمصالح الدولة والمواطنين
: المعادلة بسيطة. الثاني يصبح االتفاق على سياسة خارجية موحدة تحمي هذه المصالح تحصيل حاصل

ات او الستثمار معالجة النفايلو تتفق على خطة للكهرباء أ أنهل يمكن للقوى السياسية  :فلنطرح هذه األسئلة
همية الوجود اب أو أرهالنفط أو على سياسة مالية واحدة أو على معالجة ملف اللجوء السوري أو مواجهة اإل

واقع األمر يدفعنا إلى اإلجابة بالنفي فكيف والحال هذه وفي خضم الزلزال اإلقليمي اللبناني في االغتراب؟؟ 
 . ؟ن لألطراف اللبنانية أن تتفق على سياسة خارجية واحدةيمك

 
  . علينا التمسك بها أكثر من أي وقت مضى لبنان الكبير معادلة عبقريةوختم بالقول أن 

 
كيف تنعكس ارتباطات األطراف اللبنانية  تحت عنوانوجاءت مداخلته  سامي عونل أعطى صدقة الكالم

زم معالم التأبالقول إنه سيتناول موضوع  بدأ عون التوسعية على قيام الدولة؟بأطماع القوى اإلقليمية ونظرتها 
وتأثير ذلك على الديمقراطية في لبنان ال سيما وأن الديمقراطيات  والغربية خصوصاً  في الديمقراطيات عموماً 

 ."التجربة الديمقراطية اللبنانية" اهالمصادر الحيوية لما اسمالغربية تشّكل 
 

اللبنانية ليست  ةالتربة الديمقراطي االعتراف أناالولى هي : سينطلق منها بالتالييات التي الفرضوحدد 
قام على الرابطة الوطنية أو سيس لبنان لخارج ولم تكن في صلبها توافقية أو طوائفية ألن تأمفروضة من ا

ال نستطيع في لبنان عزل الداخل  نانالفرضية الثانية تقول إ. موجودةالرابطة المدنية، ولم تكن الرؤية الطائفية 
أما الثالثة، فتقول بعدم ضرورة حكم أو إدارة التعددية اللبنانية بالطائفية، والرابعة تعتبر أنه ال  .عن الخارج

 .ن تكون ديمقراطيةيمكن لدولة القانون أو دولة الحق إال أ



  
تعاني أن وجودها مهدد ولكنه يعني أنها  عنيطيات الغربية أو غيرها فهذا ال يبالنسبة لمعالم تأزم الديمقرا

مرحلة الثالثينات واالربعينات لما شهده العالم الغربي من شطط طاول الديمقراطية في  مماثالً  معيناً  مرضاً 
على ها الجاذبية والرونق ال سيما في ظل تطاول الغربية فقدت الديمقراطية ما يحصل اليوم هو أن. مع النازية

يضاف إلى ذلك . استخدامها لوسائل غير ديمقراطية ما يعزز االيديولوجيات التسلطية القانون وفسادها او
ينعكس على الديمقراطية هذا التأزم  . األزمة التي يعاني منها اإلعالم في الغرب إذ بات صدقيته مشكوكاً بها

 .اللبنانية
 

عندما يتأزم الغرب . لجيوسياسيزم امن جهة أخرى، ينعكس تأزم الديمقراطايت الغربية على التأ
تمتنع عن ترويج عندما تفقد الديمقراطيات الغربية الثقة و ،خارجياً  زم ايضاً االستراتيجي داخليا يتأ

وكما فشلت الديمقراطيات الغربية بالترويج لنفسها بحكم . على لبنان وعلى محيطه ينعكس سلباً ديمقراطيتها ما 
 . الغليظة بيتها فشلت أيضاً في فرض نموذجها بالعصاذجا

 
له من ال مفر تربة الصالحة للقيم الديمقراطية، وفي الولبنان يعيش حالة جفاف في محيطه وختم بالقول إن 

. الخارج وليس منتي من داخله مع ذلك، تبقى حصانة لبنان منه وفيه وتأ. التفاعل مع الغرب والشرق
، وعليه العمل إلرساء ثقافة مدنية مسالمة تمنع ةكون دولة دينية او مذهبيواضاف أنه من اإلستحالة للبنان أن ي

دون عمق  التي ال يمكن لها أن تقوم المواطنة اإلزدواجية بين الحيز الديني والحيز الدولتي السياسي وتعزز
 .ن ندخل كمواطنينالدخول في الحداثة السياسية دون أديمقراطي وال يمكن لنا 

 
وم في هل يمكن لمشروع الدولة اللبنانية أن يقته تحت عنوان مداخلوجاءت  علي فياضالنائب وأخذ الكالم 

: من المسلم به وجود ثالث ابعاد جيواستراتيجية  تحمي المجال اللبناني إن وقال. ؟وجه مصالح الدول اإلقليمية
مع البحر نافذة انفتاح وسياسة وتجارة وعالقات . شرقاً وشماالً  وسوريا وفلسطين جنوباً  البحر المتوسط غرباً 

لبنان وتمثل رئته  طول حدود معهي العدو وسوريا تمتلك أ واسرائيل ،امتدادنا الطبيعي لوجودنا على المتوسط
، ولعبت قليمياتميز لبنان بتأثره بموازين القوى السائدة إ تاريخياً وأضاف، . عليهثيرها حيوي االقتصادية وتأ

: ثالثتناقضات في صلب ع أن لبنان كان تقليدياً وتاب .اً أساسيا في التأثير على هذه الموازيندورسوريا 
كانت هذه التناقضات و .التناقض العربي الغربيو والتناقض العربي العربيسرائيلي، التناقض العربي اإل

التي حداث في سوريا  تؤثر على لبنان كاأل يضا حوادث محوريةناك أه. ثرها على عدم استقرار لبنانتترك أ
لتكفيري وتحول حزب هللا من للخطر ا صبحت سوريا مصدراً ، إذ أراتيجية للبلدينوضاع الجيواستغيرت األ

سجل إيجابا يُ واعتقد أن ذلك "ة يعلى الساحتين اإلقليمية والدول لى العب فاعلخالل تدخله في سوريا إ
 . "للبنان

 
 صالح السياسياال في عمليةحزب هللا حاول منع تقسيم سوريا وحماية الدولة فيها ومساعدتها وأوضح أن 

انسداد أفق  ، فقد سعت تركيا منذ قليميأما الدور التركي اإل. بحيث تشارك في السلطة كل المكونات السورية
صفر مشاكل  مبدأ اعتمدت أوالً . قليمية مركزيةانضمامها إلى االتحاد األوروبي للعب دور حيوي كقوة إ

االستراتيجية مع الربيع العربي إذ راهنت عليه  ذهانهارت ه. قتصادياالتفوق الواستخدام القوة الناعمة و



خفقت تركيا في هذه التجربة وخير دليل على ذلك وأ. العالم العربي على طبق من ذهبنه سيقدم لها معتقدة أ
ليه تركيا في سوريا اصطدم بالصعود من جهة أخرى، تابع، ما تطمح إ. هو العالقة المتوترة بينها وبين مصر

في الرؤية  وحجز مقعد لها يدكرن هو منع قيام كيان باتت تطمح اليه اآل ما وجلّ  الكردي والداعشي
ذ ، إيديولوجيةاليوم من تحديات اقتصادية وأ عاني، فالمملكة تلدور السعوديأما بالنسبة ل. المستقبلية للمنطقة

وهي  ري في اليمن،وتعاني أيضاً من تحديات أمنية أبرزها ما يج. مصدر التطرف السلفيأنها  الجميع يدرك
، فلدى لدور االيرانيبالنسبة ل. ع ايرانم عنيفاً  تسعى للحفاظ على زعامتها في العالم السني وتخوض صراعاً 

 ومحاربة الفكر التمدد االميركيدعم المقاومة ومحاربة والقضية الفلسطينية  محورهارؤية في المنطقة  ايران
 . مشترك سالمي عربيمني إة إلى بناء مجال أ، إضافرهابية السلفيةالمتطرف والجماعات اإل

 
هي  التصادمكثر ضراوة لهذا األ والساحة ،المنطقة تمر في مرحلة من التصادم غير المسبوقوأضاف أن 

بهذا الصدام هي  األهم هو أن الدول األكثر تأثراً . ة هذا الصراعتحت وطأترزح المنطقة باكملها سوريا و
حلة جديدة مر دخلتالساحة اللبنانية في رأيي أن : "وقال. تعاني من نزاعات داخلية أو التي ياً الدول الهشة بنيو

لية على الخارجية في خاميات الداتقدمت الدين ،للداخل بعد كثر احتكاماً ت أصبحبعد االنسحاب السوري وأ
يوماً  بوا منايرانيين طلمن يمارس السياسة الداخلية، ال أذكر أن اإل من موقع: "وأردف. "تحديد السياسات

. "صبح يؤثر على الخارجإذ أن موقع المقاومة هو من أ العكس تماماً و هما يحدث بل  ،في الداخل اً معين اً مرأ
 . "المصلحة الوطنية كان أن يملي عليه سياسات تتعارض مع يحزب هللا ال يتيح أل"وأضاف أن 

 
و يخدم مع هذه الحقائق على نح الدولة الذي يجب طرحه هو كيف يجب أن تتعاطى السؤال العمليوتابع أن 

وضعف النظام  فتراخي ،القوى اللبنانية هي التي تستجلب التدخالت الخارجيةوقال إن . المصلحة الوطنية
بنية  إلى هذا، اعتبر أن. جنبية والخارجيةن بيئة للتدخالت األطراف الداخلية يشكالالسياسي ونزاعات األ

 . موطئ قدم للتدخالت الخارجية تشكلغير العقالنية النظام الطائفي غير المستقرة و
 

 :وتحدث أخيراً عن ثالثة عوامل يجب تحقيقها
لبنان على امتالك القدرة على مواجهة هذا يجب أن يعمل . من لبنانإسرائيل كيان معادي يهدد أ -1

 .التهديد
ريا المستقرة سو .نظامهابحالة صداقة مع سوريا الدولة بمعزل عن  يكون دوماً  أنلبنان على  -2

: الحل في سوريا تؤثر على لبنان سياسة. واقتصادياً  منيا وسياسياً ضرورة حيوية لالستقرار اللبناني أ
 ؤثر على لبنانناريوات يكل من هذه السي ين تتجه سوريا؟ تقسيم، فيدرالية، حكم مركزي ؟إلى أ

 .مواجهة الخطر التكفيري بكل تفرعاته -3
 

. قيام القوة الصلبة مرحلة نحو، تشكل ولة مرنة كبديل عن الدولة الرخوة والمتعثرةعلينا بناء دوختم قائالً أن 
  . ال يمكن مواجهة هذه التحديات بالسبل التقليديةو تحمل تحديات كثيرة المنطقة تمر بحالة دقيقة

 
 ووجه أحد المشاركين سؤاالً للنائب فياض حولكزت جلسة المناقشة على دور حزب هللا في سوريا ور

. تداعيات طلب المندوبة األميركية في األمم المتحدة من إيران إخراج جميع الميليشيات التابعة لها من سوريا



في تعجيل الحل السياسي في سوريا وانهاء الحرب  ن نمضي قدماً وقال فياض إنه اليوم، ال نستطيع سوى أ
وطات األميركية إلخالء الساحة أمام ضغما لجهة الأ. "في السلطة كل المكونات االجتماعيةشراك ونسعى إل

وأكد أن  ."ألزمةللدولة فهذا غير مسموح ولن يؤدي إلى حل او المعارضة المناهضة الجماعات التكفيرية أ
 . زب هللاألمن في لبنان خط أحمر بالنسبة لح

 وعندما تكون وإذ اعتبر أحد المشاركين أن التاريخ أثبت أنه عندما تكون سوريا مستقرة يكون لبنان مشتعالً 
فياض أنه ال مجال للبنان للعودة إلى الوراء ولديه اليوم فرصة  ا مشتعلة يكون لبنان مستقراً، قالسوري

واقع  ستشهد قيام سورياوأعرب عن اعتقاده أن . تاريخية للمشاركة في إعادة بناء سوريا على جميع األصعدة
 .فادة منهللبنان اإل سياسي جديد من الممكن

 
ال حول إمكانية أن يطبق حزب هللا على نفسه مبدأ المرونة التي تكلم عنها فياض بالنسبة إلى الدولة، وعن سؤ

قال فياض إن حزب هللا بقدر ما هو صلب كمقاومة بقدر  القانون نقاذه لبناء دولةتنقذ ما يمكن إويسمح بمساحة 
 . ما يظهر عن مرونة في الشأن الداخلي

 
أيد فيها مبدأ الدولة المرنة قائالً أن الدولة الرخوة تدعس والدولة  وزير درباسلوختم المؤتمر مع إشارة ل

  . على المصالح المشتركة مرونة في التعاطي السياسي المبنيالصلبة تكسر، وال بد لنا من اختيار ال
 
 

 
 
 

 

 


