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يف اجندة كتلة التحرير والتنمية جملة من املشاريع واقرتاحات القوانني التي ستعمل عىل انتاجها لتبرص النور، وتأخذ طريقها 
اىل التطبيق. ابرزها ما يتعلق باستخراج النفظ والغاز، اىل انشاء وزارة للمغرتبني، والتوصل اىل قانون انتخاب يحايك النسبية 

الصحيحة، ورفض الصوت التفضييل الطائفي، واالنتقال بلبنان اىل حياة سياسية مستقرة وتطبيق مندرجات الطائف

عن  الدفاع  لواء  والتنمية  التحرير  كتلة  تحمل 
الجنوب الذي ال يغيب عن ادبياتها يف الربملان 
ومختلف املنابر التي تطل منها. منذ دورة 1992 
واملنت  البقاع  يف  بنواب  ايضا  تتمثل  اليوم،  اىل 
الجنويب وصوال اىل بريوت. يقودها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، وتشارك يف الحكومات املتعاقبة 
منذ اتفاق الطائف، مستفيدة من عصب حركة 
عن  تغب  مل  بحيث  وجمهورها  الحزيب  امل 

واحدة منها، ومل تعرف طريق املعارضة. 
فحسب،  الشيعة  من  بنواب  متثيلها  ينحرص  مل 
وهي تعيش كل هذه االعوام يف كنف السلطة، 
بني  متامسكة  غري  الوزراء  مجالس  كانت  وان 
افرقائها الذين درجوا عىل االنقسام يف ما بينهم. 
رأس  عىل  رئيسها  موقع  من  الكتلة  تستفيد 
السلطة الترشيعية طوال هذه االعوام عىل مدار 
ست دورات متتالية، حيث نجح يف تثبيت فريقه 
املقاومة  الدولة.  وادارات  الوزارات  السيايس يف 
دعم  وكذلك  الحمر،  الخطوط  من  عندها 
اللبناين،  الجيش  رأسها  عىل  االمنية  املؤسسات 
االرسائييل  الخطرين  وجبه  البلد  عن  للذود 

والجامعات االرهابية.
ينطلق االمني العام للكتلة النائب انور الخليل 
الدورة  انتاج  ان يكون  انه ال يجوز  من زاوية 
الحالية مثل سابقتها نتيجة التمديد والشغور 
الرئايس، السيام يف ظل بروز حامسة يف الدورة 
الجديدة لدى مختلف الكتل مع تشديد الكتلة 
اىل  السعي  ومواصلتها  الدستور،  التزام  عىل 
الطائفية  اللغاء  الوطنية  الهيئة  عجلة  اطالق 

السياسية. 
بخمسة  الكتلة  تطعيم  تم  االخرية  الدورة  يف 
عناية  الوزيرة  بينها  من  جديدة،  نيابية  وجوه 

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]3[
التحرير والتنمية الثالثة عددا:

شبكة أمان نفطّية وتغيير قانون اإلنتخاب

رضوان عقيل

اىل  تدخل  شيعية  امرأة  اول  وهي  عزالدين، 
الربملان. غاب عنها النائب املخرضم عبد اللطيف 
الزين املنتخب للمرة االوىل عام 1962 عن قضاء 
مات  الذي  الزين  يوسف  لوالده  النبطية خلفا 
دون  من   2018 عام  اىل  وبقي  السنة،  تلك  يف 

انقطاع. 
النائب  العام  امينها  مع  تسلط  العام”  “االمن 
الخليل الضوء عىل خطتها ومشاريعها، وهو ال 

يزال يف صفوفها منذ والدتها حتى اليوم. 

■ ملاذا ابقيتم عىل اسم كتلتكم التحرير والتنمية 
منذ عام 1992 اىل اليوم؟

□ طبعا مثة داللة  لهذا االسم. اردنا ان نؤرش يف 
شكل واضح اىل موضوعني اساسيني هام يف صلب 
من  اوال  بد  ال  وانجازاتها.  الكتلة  عمل  تفكري 
تحرير ما تبقى من االرايض املحتلة يف الجنوب 
وخصوصا يف قضاء حاصبيا، واىل ان ينتهي ذلك 
يف  ودامئا  قامئا  التحرير  موضوع  سيبقى  اليوم 
التحرير  موضوع  لذا،  وعملها.  الكتلة  تسمية 
عندنا اسايس جدا اىل حني تحرير آخر شرب من 
الرتاب اللبناين. طاملا بقيت مزارع شبعا محتلة 
الغجر،  من  املحتل  والقسم  كفرشوبا  وتالل 
يؤكد  االمر  هذا  الستعادتها.  معركتنا  سنواصل 
الجنوب  عن  نحيك  حتام.  املقاومة  مرشوعية 
الذي طرد ارسائيل يف العام 2000 عندما عجز 
املجتمع الدويل عن منعها من احتالل ارضنا. اما 
بالنسبة اىل التنمية، فقد اطلق شعارنا هذا يف 
العام 1992، وهو جزء اسايس من بقاء كل ما 
تم تحريره ليبقى صالحا لتنمية املواطن وبيئته 
االجتامعية، وليتمكن من الحياة، لكن من دون 

توافر التنمية واالمناء يصعب ذلك.

■ ما الفرق الذي احدثتموه من دورة 1992 اىل 
هذه الدورة؟

□ لدينا تاريخ حافل يف العمل التنموي واالمنايئ. 
االنتخابات  يف  عربها  تحركنا  مسرية  وفق  نسري 
نتابع  ليك  االوىل  للدورة  تكملة  وهي  االخرية، 
وتصون  لبنان  تحفظ  التي  التزاماتنا  تحقيق 
وحدته وصيغ التعايش املشرتكة فيه، والتمسك 
بالحوار يف حل مشكالتنا. يبقى الجنوب ساحة 

مفتوحة للحوار والتالقي بني مكوناته.

■ ما هي البنود االساسية التي التزمتم اياها؟
□ النقطة االوىل يف برنامج عملنا التزام الدستور 
االول  خيارنا  تبقى  التي  الوطني  الوفاق  ووثيقة 
وحدة  حفظ  عىل  ايضا  نركز  اليه.  نحتكم  الذي 
لبنان وسيادته وحدوده الوطنية، وحامية مجتمعه 
لهذا  االخر  الوجه  يبقى  من االطامع االرسائيلية. 
التكفريي. لن ننىس  االرهاب  االرهاب متمثال يف 
حاصبيا  يف  الجنوب  حدود  اىل  وصل  االخري  ان 
والنرصة  لداعش  مجموعات  وجود  خالل  من 
الخطط  يف  االنخراط  اردنا  لذلك  حدودنا.  قرب 
املجموعات  هذه  تجفيف  بهدف  والعمليات 
والتصدي لها. مثة نقطة مهمة نعمل عليها، هي 
استمرار السعي اىل تشكيل الهيئة الوطنية اللغاء 
الدستور.  عليها  نص  التي  السياسية  الطائفية 
تقدمت باقرتاح قانون اىل كتلة التحرير والتنمية 
بغية درسها، وهذا ما وعدنا به الناخبني. هذا االمر 

بدأ به الرئيس نبيه بري منذ العام 2004.

■ ما تطرحونه حيال هذه الهيئة هل هو قابل 
التي تسيطر  الطائفية  املناخات  للحياة يف ظل 

عىل البلد؟

تحقيق

املؤذية  املناخات  هذه  بعض  نتخط  مل  اذا   □
والتي بدأت معاملها بالظهور، لن يكون الوطن 
يف وضع مرتاح النها تقض مضجعه وتفتك بكل 
يشء. اذا مل نتجاوز هذه العقدة ال قيامة للبنان 
اطالقا. القانون الحايل طائفي - سيايس يف املطلق، 
وال يجب ان يكون يف حسبان اي مسؤول كائنا 
من كان. يف مقابل هذا املوضوع، نطلق مجلس 
يف  الطائفية  ننىس  او  هنا  نهرب  وال  الشيوخ 
البلد يف ظل التعددية املوجودة والتي يجب ان 

نتعاطى معها بعقالنية وليس بالهياج.

■ من املالحظ انكم الكتلة السباقة التي تسعى 
اىل اطالق عجلة الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية 

السياسية؟
□ نحن مع تشكيل هذه الهيئة وفقا للدستور. 
طويل  السياسية  الطائفية  الغاء  اىل  الوصول 
االمد ولن يحصل يف سنوات قريبة، لكن يجب 
اطالق الهيئة ليك نذهب اىل العوامل االساسية 
البحث  لنبدأ  يدها.  يف  تكون  ان  يجب  التي 
هذا  متابعته.  من  مانع  وال  املوضوع  هذا  يف 
املرشوع هو من الربامج العملية التي وضعناها 
ابرزها  عدة  مشاريع  لدينا  عملنا.  صميم  يف 
قوانني النفط ومشاريع اخرى من بنى تحتية 
يف  اجتامعية  ومؤسسات  مستشفيات  واقامة 

دوائرنا االنتخابية.

النفط  موضوع  يف  تركزون  ماذا  عىل   ■
واستخراجه؟

قيام  اىل  االخرية  الفرتة  يف  ننتبه  ان  علينا   □
يف  املناطق  بعض  عىل  التعدي  يف  ارسائيل 
البحر. مثة قوانني اساسية تتعلق بالنفط نعمل 
عىل االنتهاء منها واقرارها، مثل قانون النفط 
والصندوق السيادي وكل القوانني التي تتعلق 
امان  شبكة  وضع  عىل  نعمل  الحقل.  بهذا 
نرتك  لن  ثروتنا.  نهدر  نضعها  مل  واذا  نفطية، 
هذه الدورة اطالقا قبل بدء لبنان يف التنقيب 
الحقيقي برا وبحرا. املطلوب ان ننتج شيئا من 
رشكات  ستجلب  التي  النفطية  املوارد  هذه 
وستساهم  عروضها  تقديم  يف  بدأت  كربى 
بالطبع يف توفري بعض املال للدولة. استخراج 
وانشاء  والبحر  الرب  يف  والغاز  للنفط  لبنان 
الوطنية  البرتول  ورشكة  السيادي  الصندوق 
وقانون النفط الربي، امور مهمة تعمل الكتلة 
عىل اقرارها والسري فيها. منذ دورة 1992 بدأنا 
مع كتلة الوفاء للمقاومة يف الجنوب عددا من 
من  اخرى  اىل  مرحلة  من  ونقلناها  املشاريع 
خالل شق الطرق وبناء املستشفيات واملدارس، 
اىل تأمني افضل العوامل التي يجب ان تتوافر 
لبقاء املواطن يف ارضه ومل تكن موجودة اصال. 
عىل  باالعتداء  ارسائيل  قيام  من  الرغم  عىل 
الجنوب اكرث من مرة، بقي اهلنا فيه وصمدوا. 

املشاريع واقرتاحات القوانني التي نعمل عليها 
يف املجلس تثبت الجنوبيني يف بلداتهم.

■ درجتم عىل الرتكيز عىل ملف املغرتبني، كيف 
ستتعاطون معه؟

للمغرتبني. وجدنا يف  انشاء وزارة  □ نرص عىل 
انحرصت  البعض  ان هموم  االخرية  االنتخابات 
بالحصول عىل اصوات املغرتبني. املطلوب وجود 
وزير لالغرتاب باملعنى الحقيقي لالنتشار اللبناين، 
االغرتاب.  جناح  مع  الكايف  االهتامم  نلمس  وال 
املغرتبني  وزارة  لتثبيت  قانون  باقرتاح  سنتقدم 
هناك  ان  وجدنا  واذا  املقبلة،  الحكومات  يف 
عدم استعداد حيال هذا الطرح سنتصدى لالمر 
ونقاتل من اجل هذه الوزارة. نحن نعرف جيدا 
الرسمي مقرص حيال  حاجات االغرتاب، ولبنان 
املغرتبني، وال بد من سد هذا الفراغ  بترشيعات 

نضمنها عرب وجود وزارة املغرتبني واقرارها.

انتخاب  قانون  اىل  التوصل  برضورة  ناديتم   ■
امللف  هذا  مع  ستتعاطون  كيف  جديد. 

الحساس؟  
اىل 18  االنتخاب  لدينا مرشوع لخفض سن   □
عاما. نحيك دامئا كالما عابرا عن هذا االمر وعند 
امر  امام  الـ21. نحن  نبقى عىل سن  االنتخاب 
يربطنا بالوفاء لشبابنا، وسنتقدم باقرتاح قانون 
راضني  غري  نحن  باالقرتاع.  الـ18  البن  ليسمح 
اطالقا عىل قانون االنتخاب الحايل، لذلك تقدمت 
باقرتاح قانون للكتلة التي درست املرحلة االوىل 
امامه  التوقف  من  بد  ال  شيئا  ووجدت  منه 
وبكل حذافريه وهو: هل نرىض بالقانون  الحايل 
النسبي مع الصوت التفضييل او نأيت بيشء جديد 
مبا هو موجود يف العامل املتحرض الذي يستعمل 
اىل  الكتلة  ستقدم  النهاية  يف  النسبي؟  القانون 
االنتخاب،  لقانون  مرشوعا  النواب  املجلس 
للقوانني  العامل  يف  املوجودة  االمثلة  وستدرس 
النسبية، وعلينا ان ننجزه قبل نهاية 2018. ابرز 
الصوت  عن  كليا  التخيل  يف  تكمن  االصالحات 
لعينة،  طائفية  اىل  اال  يؤد  مل  الذي  التفضييل 
وهو من اكرب سيئات القانون الحايل، وقد رضب 
النسبية التي كانت اسام عىل غري مسمى. عملية 
تعاطينا مع الصوت التفضييل جاءت عىل شكل 
القانون  خالصة  بكرعوبها”.  لحقت  عنزة  “كل 

نرفض  لذا  الطائفي،  االنقسام  كانت  الحايل 

االمني العام لكتلة التحرير والتنمية النائب انور الخليل.
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طائفيا  انقساما  ملسنا  الننا  فيه  االستمرار 
غريبا، واذا مل نبدله يعني اننا نذهب اىل تثبيت 
الطائفية بابشع معانيها. طبقنا الشكل االسوأ من 
القانون االرثوذكيس، علام ان البطاقة االلكرتونية 
ان  االنتخابات.  يف  مهام  امرا  تبقى  القانون  يف 
توجه الناخب لالقرتاع يف قريته امر ال يعقل، بل 

املطلوب ان ينتخب يف مكان سكنه. 

■ اعلنتم يف برنامج الكتلة العمل عىل تطبيق 
املؤسسات  يف  االلكرتونية  الحكومة  قواعد 

الرسمية؟

ومؤسساتها  الدولة  تحديث  وراء  نحن   □
من خالل قيام حكومة الكرتونية للتخفيف 
املواطنني  معامالت  وتسهيل  الفساد،  من 
تم  كاملة  مشاريع  عملية  مثة  االدارات.  يف 
تحضريها لهذا االمر لتأمني الخدمة املطلوبة 
عىل  نحرص  نحن  الرىش.  ومنع  للمواطنني 
اكتامل هذه الرؤية املطلوبة، وهذا سيكون 
االدارية  التنمية  وزارة  عمل  صلب  من 
مشاريع  الطليعة  ويف  اسايس،  شكل  يف 
املياه  االساسية  التحتية  البنى  استكامل 
الحديثة  الخطط  وتنفيذ  الليطاين  ومرشوع 

االوتوسرتادات  واستكامل  الكهرباء  النتاج 
بالنسبة اىل مرشوع  بيئية.  وتنفيذ مشاريع 
الليطاين، لسوء الحظ، وعىل الرغم من كل 
ان  نرى  واستهلكت،  دفعت  التي  االموال 
تقصريا  كبريا يحصل يف سري العمل الذي يتم 
القريبة  املعامل  املشكلة تكمن يف  تنفيذه. 
من الليطاين التي ترمي نفاياتها يف حوضه. 
ابار  حفر  يتم  انه  ذلك  من  االخطر  لكن 
ارتوازية يف محيطه، ومل يصل هذا املرشوع 
اىل ما نصبو اليه. ال شك يف اننا امام مشكلة 
كبرية. لكن عىل الرغم من هذه التحديات، 
يف  االولويات  من  الليطاين  مرشوع  يبقى 

اهتاممات كتلتنا.

■ خضتم االنتخابات مع حزب الله، هل مثة 
تنسيق بينكم يف االعداد ملشاريع واقرتاحات 

قوانني؟
□ ال شك يف اننا ننسق معا وخصوصا يف كل 
ما يتعلق بالجنوب والبقاع. مثة تعاون بيننا 
ونحن نكمل بعضنا البعض. ال بد من االشارة 
ايضا اىل اننا ككتلة يبقى لدينا موضوع االمام 
موىس الصدر ورفيقيه من االساسيات حيث 

يحظى مبتابعة كبرية عندنا.

■ كيف تقاربون الوضع االقتصادي؟
الجمود  نتيجة  عصيبة  فرتة  يف  منر   □
حيث  حكومة،  قيام  عدم  جراء  من  القاتم 
االقتصادي  الحقل  عىل  االمر  هذا  ينعكس 
انقاذ  عملية  عىل  سلبا  يؤثر  الذي  والنقدي 
الهاوية املدمرة،  اقتصاديا ويقربه من  لبنان 
بالفم  نقول  اقتصاد.  بناء  ميكننا  ال  وعندها 
قبل  اليوم  الحكومة  تتألف  ان  يجب  املآلن 
ازالة  ينبغي  كام  غد،  بعد  قبل  وغدا  غد، 
يف  املؤرشات  تأليفها.  طريق  من  العراقيل 
يف  واالستمرار  تشجع،  ال  الوطني  االقتصاد 
جهة  من  االفالس.  اىل  يقودنا  الحالة  هذه 
جلسات  عقد  عىل  مصممون  نحن  اخرى، 
يقول  علينا  دستوري  واجب  مثة  ترشيعية. 
انه عندما تستقيل الحكومة وتصبح يف حكم 
ترصيف االعامل، عىل مجلس النواب حكام 
يبدأ بعقد استثنايئ ومفتوح ليرّشع. لذا  ان 
نحن مضطرون ان نقوم بهذا الفعل واللجان 

كلها تعمل وتحرض النتاج قوانني.

جابر،  ياسني  خليل،  عيل حسن  حميد،  ايوب  عسريان،  عيل  الخليل،  انور  بري،  نبيه 
ميشال موىس، غازي زعيرت،عيل بزي، هاين قبييس، عيل خريس، قاسم هاشم، عناية 

عزالدين، ابراهيم عازار، محمد نرصالله، محمد خواجة، فادي عالمة.

كتلة التحرير والتنمية 
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كتلة التحرير والتنمية ملتئمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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