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أطلق الرئيس أمين الجميّل مروحة من التساؤالت حول ما اذا كان لبنان دولة قانون، او 

هو على االقل على هذه الطريق، مراهناً على مجلس النواب، أم المؤسسات ومصدر 
على إلغائه، وما مصير النظام  وسأل هل انتهى دور المجلس، ومن يعمل. السلطات

 البرلماني؟
كالم الجميّل جاء خالل افتتاحه ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ندوة 

الذي نظمته الجامعة وبيت المستقبل ومؤسسة " العبور الى دولة القانون"بموضوع 
 ."كونراد اديناور"

ومصادرة بعض صالحياته اختزال مجلس النواب "واعرب الجميّل عن تخوفه من 
بحجة انه ناقص الشرعية بفعل التمديد االول والثاني، واال كيف يفسر قيام غرفة جانبية 

هل المطلوب ان : "وقال". تطبخ فيها القرارات االساسية وفي مقدمها قانون االنتخاب
 ."يكون المجلس كاتب عدل يصّدق على التفاهمات التي تحصل خارجه؟

وحرصه الشديد على دور المجلس ومنع "عاناة الرئيس نبيه بري وأعرب عن تفهمه لم
كيف يمكن للمجلس ممارسة دور الرقابة على "وسأل ". اختالس مكانته في التشريع

 الحكومة التي تحولت الى مجلس نيابي مصغر؟

إغراق المجلس بملفات كان يجب ان تدرسها وتصوغها الحكومة "كما استغرب "
اب مثل السلسلة التي تحتاج الى معطيات رقمية تملكها وتحيلها على مجلس النو

 ."الحكومة
الى الدعوة الى الخروج من التصّحر السياسي، معتبراً انه بغياب مجلس "وخلص 

وضع اللبنانيين امام معادلة إما قانون "، رافضاً "النواب، ال استقرار سياسياً في البالد
 ."انتخاب على القياس او ال قانون
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 نحذر من اختزال مجلس النواب بمطبخ جانبي: أمين الجمّيل
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  2017-3-9الخميس 

 

من التساؤالت حول ما اذا كان لبنان دولة قانون، او أطلق الرئيس أمين الجميّل مروحة 
هو على االقل على طريق دولة القانون، مراهناً على مجلس النواب، أم المؤسسات 

وسأل هل انتهى دور مجلس النواب، ومن يعمل على إلغائه، وما .ومصدر السلطات
 مصير النظام البرلماني؟

 
يس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب كالم الرئيس الجميّل جاء خالل افتتاحه ورئ

الذي نظمته الجامعة اللبنانية وبيت المستقبل " العبور الى دولة القانون"ندوة بموضوع 
 .ومؤسسة كونراد اديناور

 
واعرب الرئيس الجميّل عن تخوفه من اختزال مجلس النواب ومصادرة بعض 

ول والثاني، واال كيف يفسر قيام صالحياته بحجة انه ناقص الشرعية بفعل التمديد اال
هل : وقال .غرفة جانبية تطبخ فيها القرارات االساسية وفي مقدمها قانون االنتخاب

المطلوب ان يكون مجلس النواب كاتب عدل يصّدق على التفاهمات التي تحصل 
 خارجه؟

 
وأعرب الرئيس الجميّل عن تفهمه لمعاناة الرئيس بري وحرصه الشديد على دور 

وسأل الجميّل كيف يمكن للمجلس ممارسة . جلس ومنع اختالس مكانته في التشريعالم
 دور الرقابة على الحكومة التي تحولت الى مجلس نيابي مصغر؟

 



كما استغرب إغراق المجلس بملفات كان يجب ان تدرسها وتصوغها الحكومة وتحيلها 
 .تملكها الحكومة الى مجلس النواب مثل السلسلة التي تحتاج الى معطيات رقمية

 
وخلص الرئيس الجميّل الى الدعوة الى الخروج من التصحر السياسي معتبراً انه بغياب 

مجلس النواب، ال استقرار سياسيا في البالد، رافضاً وضع اللبنانيين امام معادلة إما 
 .قانون انتخاب على القياس او ال قانون

 
وحيّا الرئيس الجميّل الجامعة اللبنانية التي تربطه بها عالقات خاصة منذ تأسيسها ومن 

كما . خالل الالمركزية التي انتشرت فروعاً ثانياً وثالثة لتعم الفروع كل المناطق اللبنانية
استعاد الحقبة الذهبية للجامعة خالل واليته الرئاسية، فكان التأسيس الثاني رغم المناخ 

المدني الذي كان قائماً، من خالل اطالق الكليات التطبيقية في الطب وطب االسنان غير 
ودعا الى عناية . والهندسة والصيدلة، وهي تنافس اليوم كبرى الكليات في لبنان والعالم

كما دعا الى تعزيز ". قصوى بالجامعة لتستمر في رسالتها المزدوجة اكاديمياً واجتماعيا
ن مواكبة ورعاية القضايا الراهنة وخاصة ثروة النفط والغاز، كما مكانتها وتمكينها م

وتوقع ان تكون الجامعة اللبنانية بما تملك . ومنافسة التحديات التكنولوجية على اختالفها
ودعا الرئيس الجميّل . من حياد وكفاءة، الثورة المنشودة من اجل التطوير والحداثة

راكز البحوث في لبنان والعالم، وتحولها منبراً الجامعة الى توسيع اطر التعاون مع م
 .متقدماً في محاربة الفساد وتصويب االلتواءات

 

 



 يجب درس دور وفعالية مجلس النواب أم المؤسسات: أمين الجميل

 موقع النشرة 
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http://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84




 يجب درس دور وفعالية مجلس النواب أم المؤسسات: أمين الجميل

 موقع لبنان الجديـد





 "العبور إلى دولة القانون" مؤتمر

 موقع الجامعة اللبنانية 

 2017-3-11السبت 

 

 









 مؤتمر العبور الى دولة القانون

 موقع زيـاد بـارود

 2017آذار 9الخميس

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/273183/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/273183/
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 جريدة الديار
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