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، في مقر المركز العربي 2006 حزيران 28عقدت ورشة العمل نهار األربعاء الواقع فيه 

 بيار بكرادونيان، أغوب حرب، بطرس :حضرها وقد .بيروت في والنزاهة القانون حكملتطوير 

 بول ،حنين صالح فرعون، ميشال رلمانيةالب للشؤون الدولة وزير عن ممثل هاشم، عباس دكاش،

 معوض، قيصر لبكي، جورج مهنا، كامل ناصيف، نقوال كيوان، فاديا الدين، تقي سليمان مرقص،

   .يمزيان آِت هوفيك سليمان، عصام عساف، ساسين حرب، وسيم

 عن التقرير وعن المعتمدة المنهجية وعن التقرير نع موجزاً عرضاً سليمان عصام الدكتور قدم

 التي والمنهجية اإلستبيان نتائج عن عرضاً يمزيان آت  هوفيك األستاذ قدم كما لبنان، في البرلمان

  .الكالم على الحاضرون تعاقب ثم ومن .عليها إرتكز

  :أبرز األمور التي دار حولها النقاش هي اآلتية

  شريحة من المجتمع؟من يمثل النائب في البرلمان؟ األمة جمعاء أم .  أبعاد التمثيل النيابي-1

  . القانوندم جواز تحويل الحصانة النيابية كوسيلة للتهرب من تنفيذ ع-2

 قضية حل مجلس النواب في ضوء التجربة البرلمانية اللبنانية، واالشارة إلى أن المجلس كان -3

يحل، ليس بسبب الخالف بين المجلس والحكومة، إنما بسبب رغبة رؤساء الجمهورية بإجراء 

  .خابات مبكرة من أجل الحصول على أكثرية نيابية مؤيدة لهمانت

 قبل الحكومة بسبب التطور السريع الذي  منOrdonnances طرحت فكرة التشريع بواسطة -4

  .يجري في العالم

 لفت النظر إلى أن التشريع في ظل البرلمان الحالي أصبح أداة تنفيذية بيد األكثرية النيابية، -5

حرك السياسي، بينما ينبغي أن يخضع التشريع ألصول وقواعد ثابتة تسخره لخدمة الت

فال يجوز أن يتم . وعمومية، وهي أكثر صرامة من تلك العائدة للتدابير واألنظمة التنفيذية

  .التشريع على أساس الغلبة السياسية

  . غياب االستراتيجية العامة للتشريع، وغياب السياسات التي توضع التشريعات من أجلها-6

  . الضخ التشريعي ال يراعي أصول التشريع-7

  . ضرورة اعتماد التشريع المحفز وليس فقط التشريع المنظم-8

  . تنازع في القوانين وتضارب في الصالحيات-9

ق المالي على الحملة االنتخابية وتنظيم اإلعالم  التأكيد على ضرورة وضع سقف لالنفا-10

  .واإلعالن االنتخابيين

 2 



           
 

  

من أجل الحد من ) أي ورقة اقتراع موحدة( ضرورة اعتماد الورقة الموحدة في االنتخابات -11

  .الضغط على الناخبين

ة  ضرورة أن يتابع النائب المراسيم التطبيقية، وأن يكون له حق مراجعة مجلس شورى الدول-12

  .إذا ما جاء المرسوم مخالفاً للقانون

ال في مجلس النواب ولكنه  لفت النظر إلى أن التصويت األلكتروني موجود بكامل تجهيزاته -13

  .يستعمل

 تمويل بعض الجهات السياسية من المال العام، وغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة على انفاق -14

  .المال العام

لوعاء الذي يحمي العيش المشترك أم انه الوعاء الذي يحمي  هل مجلس النواب هو ا-15

  الطوائف؟

توزيع الدولة سياسات معينة إنما يجري  لم تتشكل في لبنان كتلة شعبية وطنية تفرض على -16

  .بين الزعماءالحصص والمغانم 

 عجز معظم األحزاب عن تحديد أهداف إصالحية ووظيفية تتجاوز الطوائف، لذلك تلجأ إلى -17

  .استنفار العصبيات للتعويض عن إخفاقاتها

  : جرى التأكيد على التوصيات اآلتية-18

  . تفعيل رقابة البرلمان المالية، وإجراء مناقشة فعلية لقطع الحساب-

  . وضع قانون لالنتخابات يحقق تمثيالً صحيحاً وعادالً ويساعد على تحقيق تكافؤ الفرص-

وضع التنفيذ بعد تعديل المواد المانعة عملياً من  وضع قانون اإلثراء غير المشروع م-

  .تطبيقه

  . المراجعة بدستورية القوانين من طريق الدفع-

  . إصالح الجهاز اإلداري في المجلس ومده بالخبراء-
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