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وتغياتها» يف «الي�سوعية»
«اأزمة الدميوقراطية رُّ

مشاركون في املؤمتر
ّ
نظم مرصد الوظيفة العامة واحلــكــم الرشيد فــي جامعة
القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤمترا
دوليا بعنوان «أزمة الدميوقراطية وتغيراتها :من انعدام الثقة
الشعبية إلى مشاركة املواطنني الفعلية» ،في قاعة غولبنكيان،
حرم العلوم اإلجتماعية ،هوفالن ،مبشاركة خبراء وجامعيني
وباحثني وسياسيني من أوروبا ولبنان.
ومـــن ابـــرز املــشــاركــني :وزيـــر الــعــمــل فــي حــكــومــة تصريف
االعمال كميل أبو سليمان ،الوزيران السابقان جورج قرم وزياد
بــارود ،وزيــرة التربية الفرنسية السابقة جناة فالو بلقاسم،
النائب السابق غسان مخيبر ،رئيس جامعة القديس يوسف
البروفسور سليم دكــاش اليسوعي ،مدير مؤسسة كونراد
أديــنــاور الدكتور مالت غاير ،رئيسة نــادي القضاة القاضية
أماني سالمة ،ومدير املرصد البروفسور باسكال مونان.
ومتحورت املداخالت حول أزمة الدميوقراطية التمثيلية في
العالم ،وأزمة الدميوقراطية التوافقية في لبنان.
افتتح البروفسور مونان املؤمتر بكلمة اعتبر فيها أن «ما
عشناه في لبنان منذ  29يوما تقريبا تاريخي واستثنائي .فعلى
خلفية األزمة االجتماعية واالقتصادية وكذلك األزمة السياسية
العميقة يتجاوز اللبنانيون انتماءاتهم الدينية واملجتمعية
واإلقليمية فــي جميع أنــحــاء الــبــالد لالحتجاج على الطبقة
احلاكمة املتهمة بالفساد والزبائنية ،ومن أجل طلب جتديدها،
وتشكيل حكومة جديدة وبناء دولة مدنية غير طائفية».
مــن جهته ،تــطــرق الــبــروفــســور دكـــاش الــى دور اجلامعة،
«مبعلميها ومسؤوليها وطــالبــهــا ،فــي إبـــراز دور املواطن»،
وقــال »:أشعر اليوم وأكثر من أي وقت مضى ،بأنني حريص
على دعــم اجلمهور العظيم في هــذه األوقــات العصيبة ،ولكن
أيضا في وقت التحول هذا )...( .ال ميكن لضميرنا الوطني أن

يبقى صامتا في مواجهة محنة أشخاص مساكني يحتاجون
إلــى كل شــيء ،وأســر معزولة ،وشــبــاب ،وخصوصا خريجني
ينتابهم القلق ،واقتصاد ينجرف نحو االنهيار ونظام سياسي
يتالعب في كل شيء كما يتالعب بالنفس واملادة ،والدين وقيم
اجلمهورية».
وتابع« :أدعوكم ،أيها الزمالء واخلبراء األعزاء ،أن تسعوا
مع جموعنا من أجل خارطة طريق دميوقراطية أفضل .دعونا
نذكر واقعة وقناعة :إذا وصــل لبنان إلــى هــذا احلــد ،فذلك ألن
الدميوقراطية اللبنانية ،وحتى التوافقية والوحدة الوطنية،
ليست بــحــال جــيــدة وأن إحـــدى احلــلــقــات األســاســيــة للعمل
الدميوقراطي ،وغياب املساءلة ومبدأ العقوبة املتمثلة بالثواب
والعقاب ،أمور تسير بشكل سيئ للغاية وتهدم شرعية ممارسة
السياسة .يــضــاف إلــى ذلــك تبعية للسياسيني ومصاحلهم
األساسية لدى غالبية عظمى من أجهزة الدولة».
بعد اجللسة اإلفتتاحية ،التي حتدث خاللها ايضا كل من
الدكتور غاير والوزيرة الفرنسية السابقة بلقاسم والوزير أبو
سليمان ،تناول املؤمتر خالل النهار املواضيع اآلتية« :حتديات
دميقراطية املشاركة وحدودها»« ،اإلنترنت ومواقع التواصل
اإلجتماعي فــي خدمة مشاركة املــواطــن»« ،الــتــجــارب احمللية
املبتكرة» ،و»نحو مشاركة فعلية للمواطن في لبنان».
كما مت التطرق خــالل املؤمتر إلــى كيفية مكافحة الفساد،
واســتــعــادة األمــــوال املنهوبة ،والــالمــركــزيــة اإلداريــــة ،ودور
الــبــلــديــات عــلــى صــعــيــد احلــوكــمــة احملــلــيــة ،وحـــق الوصول
للمعلومات كاملة ،وإلى دور القضاء في تعزيز الدميوقراطية،
فتحدثت القاضية أمــانــي ســالمــة فــي هــذا املــجــال عــن اهمية
«اطالع القاضي مبهمتيه القضائية واملدنية :األولى هي تسوية
النزاعات والثانية هي التصرف كمواطن».

