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الصلح شاركت في محاضرة للحسيني في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

شــاركــت نــائــب رئــيــس مؤسسة 
الوليد لالنسانية الوزيرة ليلى الصلح 
القاها  حماده في المحاضرة التي 
الرئيس حسين الحسيني تحت عنوان 
” دور الميثاق الوطني في ظل تفكك 
مؤسسات الدولة ” وذلــك في اطار 
سلسلة من المحاضرات التي ينظمها 
كرسي رياض الصلح الجامعي، في 
جامعة القديس يوسف في قاعة 
المحاضرات غولبنكيان في حرم العلوم 
االجتماعية، حيث كان في استقبالهما 
رئــيــس جامعة الــقــديــس يوسف 
البروفسور سليم دكاش وعميدة كلية 
الحقوق والعلوم السياسية لينا غناجه 
في حضور رئيس المجلس الدستوري 
عصام سليمان وروجيه نسناس ونايلة 

معوض وفاعليات.

كرسّي متخصص
بــن طالل  لوليد  ا يذكر ان مركز 
للدراسات حول العالم العربي في 
الجامعة قــد اطــلــق كــرســي باسم 
ريـــاض الصلح فــي كلية  لرئيس  ا
السياسية فيها  لعلوم  وا لحقوق  ا
تخّصص لألبحاث المتعلقة بالدستور 

اللبناني والميثاق الوطني.
ــى أن ”هــدف  أشـــارت غناجة إل
للبحث  حة  مسا خلق  هــو  لكرسي  ا
والنقاش حول مواضيع لها عالقة بفكر 

رياض الصلح، اي، في العمق، مرتبطة 
بفكرة معّينة حول الكيان اللبناني، 
بل الهوّية اللبنانّية بحد ذاتها. وألن 
هذا الكيان هو مهدد اليوم بأسسه 
وألنه يعبر أزمة سياسّية عميقة طال 
أمدها، اختار فريق الكرسي أن يكون 
الجزء األول من سلسلة المحاضرات 

مخصًصا لموضوع تفكك مؤسسات 
ــة: موقع رئــاســة الجمهورّية  الــدول
فارغ، مجلس نواب مّدد لنفسه في 
خرق واضح للدستور، نّواب يقاطعون 
جلسات البرلمان من أجل الضغط على 
قراراته، مجلس وزراء ال يجتمع إال اذا 
كان مبدأ اإلجماع مؤّمًنا، ميزانّية لم 
تقّر منذ عشر سنوات، وقضاء ضعيف 

أمام تفشي الفساد“.

قيم ومبادئ  دستورية
ــدوره، قال دكــاش: ”بحضوركم  ب
وبمشاركتكم هــذه األمسية التي 
تنطلق معها أعمال كرسي الرئيس 
المغفور له دولة األستاذ رياض الصلح 
في كلّية الحقوق والعلوم السياسّية 
في جامعة القّديس يوسف، وقد 
أرادتها معالي السّيدة ليلى الصلح 
استرجاعا للِقَيم والمبادئ الدستورّية 
والميثاقّية والسياسّية التي نشأ 
عليها رياض الصلح ودعــوة للبحث 
والتفكير العلمي والموضوعي في 
ماهّية الميثاق الوطني والدستور 
عتنا  وقنا عتها  قنا ففي  ني.  للبنا ا
أّن الجامعة بصورة عاّمة والجامعة 
أخـــّص وكلّية  بــصــورة  اليسوعّية 
التحديد  الحقوق فيها على وجــه 
تعمل  ن  أ م  لجسا ا تها  مهّما مــن 
على إعادة تحديد ماهّية السياسة 
وقوانين ممارستها وتطبيق الصالح 

منها لما فيه الخير العام وكذلك من 
مهّمات الجامعة والكلّية أن تحّدد 
مكامن المرض والعطب وأن تقترح 
الوسائل الناجعة للوصول إلى اإلصالح 
الصالح وإلــى درء الكيان اللبناني، 
عن  لمشترك، ا للعيش  كــنــمــوذج 
الِمحن واالضطرابات، خصوًصا في 
ـــات السياسّية  زمــن اشــتــداد األزم
واالقتصادّية واألخالقّية على الكيان 

كما األمر هو واقٌع اليوم“.

العيش في الوطن
أمــا الحسيني فــقــال: ”ال بــّد لي 
الشكر النشاء كرسي  من تسجيل 
ــاض الصلح، احد  جامعي باسم ري
اهــم الرموز الوطنية، الــذي ساهم 
بصورة رئيسية مع رفاقه، في نقل 
الوطن من حكم االنتداب الفرنسي 
الــى االســتــقــالل، وســاهــم ورفــاقــه 
بصورة رئيسية في تحقيق عملية 
جالء الجيوش الفرنسية والبريطانية 
عن ارض لبنان عام ١٩٤٦ في اجواء 
الوفاق التي جمعت اللبنانيين حول ” 
الميثاق الوطني غير المكتوب ” الذي 
تضّمن: رفض الغالبية من اللبنانيين 
المنتمين الى الطوائف المسيحية 
الحماية االجنبية؛ امتناع الغالبية من 
اللبنانيين المنتمين الى الطوائف 
االسالمية عن طلب انضمام لبنان الى 
سورية؛ ارتضاء الجميع بالعيش في 

الوطن اللبناني، تمهيدا القامة دولة 
الوطن وبناء مؤسساتها؛ مقابل ما عّبر 
عنه البيان الوزاري لحكومة الرئيس 
الصلح بقوله:.. ان اخواننا في االقطار 
العربية ال يريدون للبنان اال ما يريده 

ابناؤه األباة الوطنيون، نحن ال نريده 
لالستعمار مستقرا وهم ال يريدونه 
لالستعمار اليهم ممرا، فنحن وهم 
اذن نريده وطنا عزيزا مستقال سيدا 
حرا. ولئن كان الميثاق الوطني غير 
المكتوب قد أّدى خدمة كبرى في 
االستقالل، ووضع  مرحلة  تحقيق 
االساس لمسيرة طويلة. لكن العقبات 
التي حالت دون استكمالها كانت 
اعمق من ان تــزال في مثل االجــواء 

السائدة حينذاك..“.
وأعقب المداخلة نقاش تمحور حول 
هذه القضايا التي اثيرت وتأثيرها 

على عمل المؤسسات في لبنان.

هدف الكرسي هو خلق 

مساحة للبحث والنقاش 

حول مواضيع لها عالقة 

بفكر رياض الصلح

الحسيني: إخواننا في 

األقطار العربية ال يريدون 

للبنان اال ما يريده أبناؤه 

األباة الوطنيون

الوزير جورج القرم والرئيس حسين الحسيني والوزيرة ليلى الصلح حمادة واألب سليم دكاش     
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