
  كلمة الرئيس أمين الجميّل في افتتاح مؤتمر

 "العبور إلى دولة القانون"

الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية ومؤسسة كونراد آديناور، في 
 2017مارس، /آذار 9اإلدارة المركزية في الجامعة اللبنانية، في بيروت في 

 

البروفسور فؤاد أيوب لرعايته هذا المؤتمر، أتوجه بالشكر العميق الى رئيس الجامعة 
آمالً أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى لتعبيد الطريق أمام بناء دولة القانون، ال سيما 

  .في ظل الدور الريادي الذي يجب أن تضطلع به الجامعة اللبنانية

خطوة نريد من هذا المؤتمر أن يكون مؤتمراً علمياً يمكنّنا من وضع توصيات تشّكل 
وأنا سعيد لوجودي في الجامعة اللبنانية، ولي تاريخ . أولى في مسار بناء دولة القانون

 .طويل مع هذا الصرح قبل واليتي الرئاسية وخاللها وبعدها

قبل الرئاسة، كنت من الداعين الى المركزية الجامعة وإنشاء فروع لها في جميع 
وباكورتها كلية الحقوق والعلوم السياسية أنحاء لبنان، فكانت طليعتها الفروع الثانية، 

  .واالدارية في جل الديب

خالل الرئاسة، كان إنشاء الكليات التطبيقة، كليات الطب وطب األسنان والهندسة 
وال يوازي صعوبة إنشاء هذه . والصيدلة، التي باتت اليوم من أهم الكليات في مجالها

بير الذي تركته على الصعيد األكاديمي الكليات إبان الحرب إال األثر اإليجابي الك
واالجتماعي، إذ كانت الكليات التطبيقية قبل ذلك حكراً على الجامعات الخاصة، 

فحقق إنشاؤها في الجامعة اللبنانية ثورة اجتماعية فتحت باب االنتساب إليها أمام كل 
 .طبقات المجتمع اللبناني

رفق األكاديمي الوطني، وأجدد اليوم أما بعد الرئاسة، فلم يتغير اهتمامي بهذا الم
تأكيدي على دور الجامعة اللبنانية الريادي في تصحيح مسار العملية السياسية والعمل 

وال أغالي إن قلت إن عليها أيضاً مواكبة متطلبات العصر عبر إنشاء . التشريعي
كامل كليات تعنى بقطاعات النفط والغاز، وأخرى تعنى بالمعلوماتية ليكون لبنان ب

كما أدعو القيمين على الجامعة إلى اإلفادة . الجاهزية وأتم االستعداد في هذا المجال
  .من الطاقات اللبنانية في هذا المجال، في لبنان والعالم، واستقطابها

وإذ أجدد ثقتي بدور الجامعة اللبنانية وريادتها، أدعوها الى توسيع آفاق التعاون مع  
وسواه، نظراً للدور األساس والمتكامل لهذه " ستقبلبيت الم"مراكز األبحاث ك

كمراصد فكرية تعمل على تحليل الواقع واستشراف المستقبل لتقديم رؤى 
واستراتيجيات لصناع القرار وبلورة الخيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية 

  .المفاضلة بينها



اليوم، العبور إلى بالتأكيد لن استبق المناقشات التي ستدور حول موضوع مؤتمر 
دولة القانون، ال سيما مع وجود لفيف من كبار الخبراء الدستوريين والقانونيين 

واألكاديميين، لكن اسمحوا لي أن أقول إن األساس الذي تقوم عليه دولة القانون هو 
وأتساءل ما إذا كانت هذه المؤسسة اليوم في خطر . المؤسسة األم أي مجلس النواب

 .يش بات يعطل المسيرة نحو دولة القانونوتعاني من تهم

ومع تفهمي الكبير لمعاناة الرئيس نبيه بري وحرصه على دور المجلس ومنع 
اختالس مكانته في التشريع، إال أن القلق الذي ينتابني على السلطة التشريعية مرّده 

 :ألسباب عدة

 .أولها التمديد الذي بات يهدد جوهر وجوده وكيانه

السلطة التنفيذية لدور المجلس، إذ باتت الحكومة تشّكل مجلساً نيابياً  وثانيها تهميش
مصغراً تُطبخ داخله كل التشريعات، بما يجعل دور مجلس النواب مقتصراً على 

وظيفة كاتب العدل الذي يصدق على هذه التشريعات، وأصبح شاهد زور على قوانين 
والرواتب التي رميت في حضن  واألمثلة كثيرة بينها سلسلة الرتب. هو براء منها

مجلس النواب، وقانون اإليجارات الذي أقّر من جهة وُعطل من جهة أخرى بسبب 
عدم وضع المراسيم التنفيذية وأهمها مرسوم إنشاء صندوق للتعويض على صغار 

على "المستأجرين، وقانون االنتخاب الذي ما زال متعثراً ألننا نبحث اليوم عن قانون 
 ندري في هذه الحال كيف سيكون مجلس النواب مجلساً تمثيلياً يجسد ، وال"القياس

  .صحة التمثيل وعدالته

. نعم هناك شعور بالخوف على البرلمان وعلى النظام البرلماني الديمقراطي في لبنان
في أفغانستان الذي يحدد مسار ) مجلس زعماء القبائل(فهل أصبحنا مثل اللويا جيرجا 

لكن رغم كل شيء ثقتي كبيرة بلبنان وبالجامعة . إن هذا أمر مقلق البالد ومستقبلها؟
اللبنانية التي كانت وستبقى جامعة لكل طوائف المجتمع اللبناني ومكوناته والمدخل 

 .إلنقاذ لبنان والعبور إلى دولة القانون

 


