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اوىل رئيس الجمهورية ميشال عون اهتامما خاصا النجاز قانون جديد لالنتخاب 
يعتمد النظام النسبي، وارص عىل اجراء االنتخابات وفقه. وهو قال ان عهده يبدأ 
مع حكومة ما بعد االنتخابات يف داللة عىل اهمية انجاز هذا االستحقاق باعتباره 

انتصارا لالرادة الشعبية ومكسبا وطنيا

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية:
اإلنتخابات أعطت أمالً للبنانيني في الوطن واإلنتشار

"عهد الرئيس ميشال عون ليس مرشوع سلطة، 
ومزدهر،  وآمن  قوي  وطن  بناء  مرشوع  امنا 
يف  بالبقاء  يتمسكون  ويجعلهم  الناس  يطمنئ 
البلد. كام ان اول قانون سيعمل عىل االنتهاء 
منه هو ضامن الشيخوخة الذي سينجز برسعة، 
الن من املعيب ان ال نوفر الحامية االجتامعية 
ملن امىض حياته يف خدمة بلده". بهذه الكلامت 
الجمهورية  رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير  بادر 
بيار رفول "االمن العام"، مكررا ثابتة لديه ان 
الحكومة الجديدة ستكون منتظمة وفعالة اكرث 

وستنفذ مشاريع تهم الناس.

رئيس  قال  االوىل،  الرئاسة  اعتالئه  منذ   ■
الجمهورية ان عهده بزخمه الحقيقي يبدأ مع 
حكومة ما بعد االنتخابات النيابية. مل قال ذلك؟
للعهد،  بداية  كانت  االوىل  الحكومة  الن   □
وبعد االنتخابات النيابية سيتم اختيار الوزراء 
من  الرغم  وعىل  والكفاية.  االختصاص  وفق 
حققت  فقد  بداية،  هي  االوىل  الحكومة  ان 
انجازات نوعية مل تبرص النور منذ خمسني سنة، 
الذي طرح الول مرة يف  النسبي  القانون  منها 
لبنان سنة 1919 اي تم تطبيقه بعد 99 سنة. 
انجزت كذلك املوازنة العامة، اي ضبط االنفاق 
التشكيالت  امر مهم جدا. واقرت  العام وهذا 
الديبلوماسية والقضائية والتعيينات العسكرية 
واالمنية والتعيينات االدارية. واعطت االنتشار 
حق االنتخاب اىل قانون استعادة الجنسية اىل 
امور كثرية. هذا يؤكد ان عهد الرئيس العامد 
ميشال عون ليس مرشوع سلطة، امنا مرشوع 
الناس  يطمنئ  ومزدهر  وامن  قوي  وطن  بناء 
ويجعلهم يتمسكون بالبقاء يف البلد مع توفري 
فرص عمل، وابرزها بعد اكرث من سنة يف قطاع 

الملف

 1921 سنة  اكتشافه  تم  والذي  والغاز  النفط 
ونحن نستفيد منه بعد 97 سنة من اكتشافه. 
التي  املشاريع  ستكمل  الجديدة  الحكومة 
اطلقتها الحكومة االوىل وستكثفها، خصوصا يف 
ظل االجامع الدويل الذي انعكس يف مؤمترات 
الرئيس  بكالم  التنويه  اود  هنا  للبنان.  الدعم 
املال  ان  قال  الذي  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
من  اوروبا  لحامية  هو  للبنان  اعطي  الذي 
ان  اىل  كالمه  يف  النظر  لفت  وقد  االرهاب. 
يف  االرهاب  عىل  قىض  عندما  اللبناين  الجيش 
لبنان توقفت العمليات االرهابية يف اوروبا، ويف 
ذلك بعد اسرتاتيجي للبنان وللقوات املسلحة، 
وهذا سنلمسه اكرث من االوروبيني. لذا، ستكون 
الحكومة الجديدة منتظمة وفعالة اكرث وستنفذ 
وسنبارش  الطرقات،  مثل  الناس  تهم  مشاريع 
عند  وينتهي  ضبية  من  يبدأ  نفق  بناء  قريبا 
ايضا  وسينفذ  كلم(،   13 )حواىل  ابراهيم  نهر 
الشويفات وصوال اىل نفق ضبية مبا  نفق من 
يسهل املواصالت يف اتجاه جبل لبنان والشامل، 
اىل جانب سكة الحديد يف االتجاهني من اقىص 
الشامل اىل اقىص الجنوب ويف اتجاه سوريا اىل 
دمشق وحمص لتسهيل النقل يف اتجاه اوروبا 
عرب سكك الحديد، كل هذه االمور ستنجز وتنفذ 
هي  الجديدة  الحكومة  لذلك  العهد.  هذا  يف 

حكومة ورشة عمل تعمل عىل مدار الساعة.

بقوة  دفع  انه  الجمهورية  لرئيس  يسجل   ■
يؤمن صحة  لالنتخاب  قانون جديد  انجاز  اىل 
التمثيل لجميع مكونات الشعب اللبناين. هل 

تأمن ذلك نتيجة االنتخابات؟
يجب  كان  امنا  نعم،  املبدأ  حيث  من   □
مثال  القانون.  عىل  التعديالت  بعض  ادخال 

قليلة  اصوات  بعدد  مرشح  يفوز  ان  يجوز  ال 
من  االكرب  العدد  نال  من  يحرم  حني  يف  جدا 
االصوات، والجميع مقتنع بهذا التعديل. املهم 
مجموعات  امام  املجال  فتح  انه  القانون  يف 
وشخصيات تتمتع بحيثية شعبية للوصول اىل 
االكرثي  النظام  وفق  بينام  الربملانية،  الندوة 
كانت محرومة من الوصول. اما وفق القانون 
الحايل، فالتمثيل اصبح وفق الحجم الحقيقي، 
انكشفت  واالمور  مظلوما  احد  من  يعد  ومل 
لجهة االحجام الحقيقية. لكن ويا لالسف، املال 
االنتخايب ما زال يلعب دورا، بحيث حرم االف 
الناس من االنتخاب بسببه بعدما تم دفع مال 
يف مقابل عدم االقرتاع، ومن دفع املال مل يكن 
يعرف هؤالء ملن سيقرتعون وبالتايل عمد اىل 
تعطيلهم لرفع حاصل معني. مثال يف قضاء زغرتا 
اقرتع يف العام 2009 نحو 34 الفا. يف االنتخابات 
املقرتعني  ان عدد  علام  الفا  اقرتع 31  الحالية 
ازداد. مثة قانون ملنع الرشوة يجب تفعيله وان 
يكون هناك دور لالجهزة االمنية يف منع املال 
االنتخايب الذي يحرم اىل حد ما التمثيل الصحيح.

■ ملاذا اعترب الرئيس عون ان االنتخاب واجب 
وطني وفعل وجود، واىل ماذا كان يؤرش؟

ال  يقرتع  ال  من  قيمة.  للصوت  اصبح  النه   □
يساهم يف  عكس حقيقة املزاج الشعبي. حتى 
بالرفض.  رأي  عن  تعبري  بيضاء  بورقة  االقرتاع 

لكن ال يحق الحد عدم االقرتاع.

■ هل حققت االنتخابات ما امل فيه الرئيس 
عون من تغيري ضمن الدميوقراطية؟

□ بالتأكيد حصل تغيري من ضمن الدميوقراطية. 
يكفي االشارة اىل دخول 76 نائبا جديدا اىل الندوة 
الربملانية، ويف االنتخابات املقبلة سيكون التغيري 
يف  يوفق  ومل  حيثية شعبية  لديه  من  اكرب، ألن 
هذه االنتخابات سيعمل عىل زيادتها ليك يفوز، 
ما يجعل التغيري يف املجلس النيايب يف حالة دامئة. 

هذا امر مهم النه يرفد املجلس بدم جديد.

■ هل نجح اعطاء االنتشار حق التصويت، وما 
هو التقييم الرئايس لهذه التجربة؟

□ اقول وبضمري مرتاح انه نجح بشكل كبري. 
املهم نجاح الفكرة املتمثلة يف مشاركة اللبناين 
اختيار ممثله  االنتشار يف  حيث هو يف دول 
الختيار  سيقرتع  املقبلة  املرة  ويف  الربملان،  يف 
لوزير  قيل  لقد  االنتشار.  دول  يف  ممثله 
يتسجل  بالكاد  انه  باسيل  جربان  الخارجية 
اصابع  يتجاوزون  ال  االف  بضعة  للمشاركة 
جاوزوا  تسجلوا  الذين  بينام  الواحدة،  اليد 
التسعني الفا. سبب عدم اقرتاع كل املسجلني 
يعود اىل بعد املسافات، وكان عدد املسجلني 
الشباب  الن  الوقت  ضيق  لوال  لريتفع 
مل  االقرتاع  حقهم  من  صار  الذين  والشابات 
للحصول عىل  بانجاز ملفاتهم  الوقت  يسمح 
اساسه،  عىل  يقرتعون  الذي  السفر  جواز 
لذلك  مثال.  اوسرتاليا  يف  كبريا  عددهم  وكان 
سنتحسب جيدا لالنتخابات املقبلة وستحّض 
ستزداد  املنترشين  فحامسة  مسبقا،  امللفات 

النهم سيختارون نوابهم.

الذي  الكبري  االنتصار  او  املكسب  هو  ما   ■
حققه الرئيس عون يف االنتخابات النيابية؟

دول  ويف  الوطن  يف  للبنانيني  امال  اعطى   □
واصبح  بحرية،  رأيهم  عن  للتعبري  االنتشار 
لصوتهم قيمة. كل ناخب يقرتع يغري املعادلة 
كان  من  الن  جدا  ظاملا  كان  االكرثي  والنظام 
يحصل عىل 50,1 يف املئة يفوز بكامل املقاعد، 
الحايل يحصل عىل مقاعد  القانون  بينام وفق 
وفق النسبة التي يحوزها. الخلل الذي حصل 
مبا  القانون  تحصني  القدرة عىل  عدم  يف  متثل 
مينع الذين ال متثيل حقيقيا لهم من الدخول اىل 

الندوة الربملانية.

وتشكيل  جديد  نيايب  مجلس  والدة  بعد   ■
حكومة جديدة ما هي االولويات املطروحة؟

االكباب  النيايب، يجب  املجلس  □ عىل صعيد 
يف  تزال  ال  التي  القوانني  السيام  الترشيع  عىل 
هو  قانون  اول  الناس.  وتهم  النواب  مجلس 
ضامن الشيخوخة الذي يجب ان ينجز فورا، الن 
من املعيب علينا ان ال نوفر الضامن ملن امىض 
حياته يف خدمة بلده، وليس مقبوال ان يكون 
هناك مواطن يهان يف تقاعده النه ليس موظفا 

يف مالك الدولة. يجب ان يحصل التفاعل بني 
املجلس النيايب والحكومة فتنفذ القوانني التي 
تصدر فورا ونبارش تطبيقها برسعة. مثة الكثري 
تعديل،  او  تغيري  اىل  تحتاج  التي  القوانني  من 
وعلينا مواكبة العرص واالنتهاء من البريوقراطية 
عرص  يف  نحن  املستثمر.  تهرِّب  التي  االدارية 

الرسعة.

■ هل نتائج االنتخابات وتركيبة املجلس النيايب 
الجديد ستسهل معالجة امللفات امللحة؟

□ هذا امر بديهي. اليوم مثة توافق يف العمق 
ان  نستطيع  فال  الفساد،  وتفاهم عىل وقف 
تأيت  ال  واملساعدات  االنحدار،   بهذا  نكمل 
والهدر.  الفساد  ووقف  اصالحات  دون  من 
االمر  وهذا  مكسورا.  وليس  منهوب  لبنان 
محاربة  عىل  اجامع  مثة  يتوقف.  ان  يجب 

الفساد ووقفه وتنظيف االدارة من الفاسدين 
تفاهم  هناك  القاعدة.  اىل  الهرم  اعىل  من 
حامية  اىل  بالنسبة  االسرتاتيجي  الوضع  عىل 
لبنان، اي مصلحة لبنان فوق كل مصلحة. اما 
هذا  مع  هذا  ان  مبعنى  التوجه،  يف  الخالف 
املحور وذاك مع االخر، فقد اشار اليه الرئيس 
واي  محوره  يف  واحد  كل  ليبق  وقال  عون 
علينا  ولكن  للبنان،  ربحا  يكون  يربح  محور 
اعامر لبنان حتى ال نصبح امام وطن مدمر. 
بلدنا قادم عىل مرحلة مزدهرة، وهو بشهادة 
العامل.  يف  امنا  البلدان  افضل  من  الجميع 
التعاون  الن  االمنية  االجهزة  لكل  التحية 
والتنسيق اللذين حصال بينها، ادى اىل تنفيذ 
االف العمليات االمنية من دون وقوع شهداء 

او جرحى.

عىل  تعديالت  ادخال  اىل  توجه  مثة  هل   ■
قانون االنتخاب يف ضوء الثغر التي ظهرت بعد 

تطبيقه؟
االول واالهم  االمر  فورا.  □ طبعا، وسنبارشها 
البطاقة املمغنطة ليك  الذي سيتم انجازه هو 
يؤدي  ما  موجود،  هو  حيث  املواطن  يقرتع 
اىل كثافة املقرتعني وراحة يف االنتخابات، وهو 
قمة الدميوقراطية. هذا ما سنكب عليه لنكون 

جاهزين يف االنتخابات املقبلة.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.

الحكومة الجديدة 
ستكون ورشة عمل تعمل 

على مدار الساعة


