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تسعى اىل الوسطية عرب التزامها خط االعتدال والوسط. تؤمن بأن لبنان ال يبنى اال 
ابنائه، وبأن احدا ال ميكنه ان يلغي هذه املعادلة النها اساس  بالتوافق بني جميع 
للبنان ودوره ورسالته وملا ميثله من منصة للحوار والتالقي والتوافق. البعض يراها 
كذلك، والبعض االخر يرى انها ترتك احيانا مكانها لتسري يف اتجاه االطراف واملحاور 

اذا كانت جميع  الكتل النيابية قد دخلت 
اال   ،1992 العام  انتخابات  بعد  الربملان 
يرأسها  التي  املستقل  الوسط  كتلة  ان  
ميقايت  نجيب  للحكومة  السابق  الرئيس 
الربملاين.  العمل  تعترب جديدة نسبيا عىل 
فهي االحدث يف املجلس النيايب، مرتبطة 
الجغرايف  وباطارها  برئيسها،  مبارشة 
وان  الشامل طرابلس،  بعاصمة  املحصور 
املحيط.  هذا  تتجاوز  طموحاتها  كانت 
لكنها  تضم شخصيات سياسية مخرضمة، 
العنرص  واىل  الشباب  عنرص  اىل  تفتقد 

النسايئ.
الكتلة كانت قد اعلنت خالل االنتخابات 
شقني:  من  انتخايب  مرشوع  عن  النيابية 

وامنايئ.  ترشيعي 
نقوال  املستقل  الوسط  كتلة  يف  النائب 
نحاس تحدث اىل "االمن العام" عن هذا 

التنفيذ. املرشوع وسبل وضعه حيز 

اىل  الوصول  اىل  تطمحون  انكم  قلتم   ■
كتلة وسطية تغيريية. هل بدأتم التغيري؟

بل  امللموسة  باالمور  يبدأ  ال  التغيري   □
والنهج وطرح  التفكري  اي  امللموسة،  غري 
يف  املشاكل  اىل  والتطرق  جديدة،  افكار 
عمقها وتكوينها وتفسريها من اجل ولوج 
وضع  اىل  وصوال  املرجوة،  الحلول  باب 
تصور ملا نطمح ان يكون عليه لبنان. اذا 
مل يكن يف لبنان منو مستدام يدفع شبابه 

تحقيق

بل  اهميتها،  من  الرغم  عىل  بالنصوص 
ان  يجب  الفساد  محاربة  بالنفوس. 
تكون يف صلب النهج الترشيعي. جميعنا 
هذا  فعليا  لكن  مبحاربته.  يتغنى  اليوم 
اذ  مراجعة.  اىل  حاجة  يف  املوضوع 
عن  يغريوا  ان  املسؤولني  جميع  عىل 
وان  العام،  للشأن  ادارتهم  كيفية  اقتناع 
املطاف،  نهاية  اىل  وصلوا  انهم  يدركوا 
فوات  قبل  بذلك  يقوموا  ان  ويجب 
االوان. الفساد ليس شعرا وال عنوانا، بل 
مامرسة نختربها كل يوم وكل لحظة عىل 
الصعد. عندما يدرك املسؤولون  مختلف 
اهمية وضع حد لهذه االفة سيظهر ذلك 
عىل كل املستويات، من خالل مامرستهم 
للسلطة ويف االدارة والتعيينات وحتى يف 
تأليف الحكومة. مرجعية املوظف يجب 
ان تكون الدولة والقانون وليس الزعيم. 
مثة قوانني جاهزة، ونحن يف صدد اعداد 
بل  االساس،  ليس  القانون  لكن  اخرى، 
لبنان  القانون.  يطبق  الذي  الحاكم 
ذاهب اىل االنهيار اذا مل يغري املسؤولون 
نهجهم وطريقة تفكريهم. الدولة ليست 
بابا لتأمني مصالحنا الخاصة بل هي اوال 
ميتلك  ال  ومن  املواطنني،  لخدمة  واخريا 
عن  النظر  بغض  الناس  خدمة  ثقافة 
يتجه  رأيي  يف  فهو  الخاصة،  مصالحه 

الهاوية. نحو  بالبلد 

املديونية  ملعالجة  تصوركم  هو  ما   ■
العامة؟

□ حبذا لو كان لدينا تصور، الن املديونية 
النظام  هذا  اداء  من  نتجت  النتيجة  يف 
تظهر  االرقام  التسعينات.  منذ  القائم 

النتيجة  عىل  نحصل  اننا  وضوح  بكل 
اليوم،  لغاية   1992 العام  منذ  نفسها  
الجمهورية  رئيس  كان  ايا  تتغري  مل  وهي 
او رئيس الحكومة او العهد، ما يعني ان 
السيايس  النظام  باالداء.  مرتبطة  املسألة 
يف  االقتصادية  الطاقات  يخنق  القائم 
حجم  يف  ليس  لبنان  يف  االقتصاد  البلد. 
املحاصصة  القائم.  السيايس  النهج 
املوجودة هي اكرب من طاقة البلد، لذلك 
وضع  يتم  مل  اذا  مأزق  اىل  سنصل  فاننا 
لن  حلول  او  معالجة  اية  لذلك.  حد 
مهام  النتيجة  يف  النه  النجاح،  لها  يكتب 
املحاصصة  اكرب.  سيبقى مرصوفنا  حّصلنا 
السياسية ال تتطلع اىل حجم االقتصاد بل 
اىل مصالحها الشعبوية الخاصة، وهذا ال 
يساعد عىل قيام توازن، لذا فاننا نرى ان 
نحاول  كنا  سنة.  بعد  سنة  تتسع  الهوة 
وهو  اال  مستعار  بيشء  الهوة  هذه  ردم 
يعملون  الذين  واللبنانيني  املغرتبني  مال 
ذلك  ظهرت  توقف  وعندما  الخارج.  يف 
املشكلة بشكل واضح  ملن مل يكن يريد 
من  حذرنا  قد  كنا  املايض.  يف  يرى  ان 
اجرينا   .2002 العام   منذ   االمر  هذا 
االصالحات،  بعض  و2006   2002 بني 
االقتصاد  قدرة  بني  التوازن  عدم  لكن 

العام  الشأن  وادارة  الحكومية  واالدارة 
ان  يجب  االساسية  الخطة  مجددا.  عاد 
تنميق  وليس  االساس  اصالح  تشمل 
االمور فقط، كام حصل يف الفرتة املمتدة 
ارسيت  حني  و2010،   2007 عامي  بني 
جاء  اوسطية  رشق  سياسية  معادلة 
عبد  بن  عبدالله  السعودي  امللك  خاللها 
العزيز اىل لبنان واصطحب معه الرئيس 
بنتيجتها  فعاد  االسد،  بشار  السوري 

امواال فيه.  لبنان ورصفوا  الخليجيون اىل 
اال  االزمة،  تجاوزنا  اننا  اعتقدنا  عندها 
ان الواقع كان باننا غصنا اكرث فيها، الننا 
السياسية  الظاهرة  هذه  نتائج  انفقنا 

واملالية من دون ان نعالج االساس.

■ من اين يجب بدء معالجة االساس؟
الجميع  يقتنع  بأن  يتطلب  االمر   □
االستمرار  عىل  قادرين  يعودوا  مل  بانهم 
البلد.  ادارة  يف  نفسه  السيايس  النهج  يف 
منذ  موجودة  كثرية  دراسات  لدينا 
االن  نفسها.  تكرر  وكلها   2002 العام 
التقرير  لكن  ماكنزي،  عن  يتحدثون 
بوز  لتقرير  مطابقا  جاء  رفعه  الذي 
وضعتهام  اللذين  وللمرشوعني  الن، 
او  ست  هناك  ميقايت.  الرئيس  حكومة 
ملعالجة  حاليا  موجودة  دراسات  سبع 
حرف  منها  يطبق  ومل  بعمق،  االمر  هذا 
الدراسات  وضع  يف  ليست  العربة  واحد. 
بل يف رضورة تغيري نظرتنا اىل االمور. يف 
االمس قال احدهم انه سيحمي جامعته 
يف الدولة. هذا هراء وهو امر يصب ضد 
فصل  يحتم  القانون  الدولة.  قيام  مبدأ 

املوظف اذا كان لديه  انتامء  سيايس.

اىل  تطمحون  الذي  املرشوع  هو  ما   ■
تنفيذه؟

والهيئات  القضاء  استقاللية  ترسيخ   □
منح  عىل  نعمل  اولوياتنا.  من  الرقابية 
املؤسسات العامة التي ترعى مؤسسات 
اقتصادية املزيد من الحرية والصالحيات 
القيام  من  تاليا  وتتمكن  منتجة،  لتصبح 
بواجباتها والعمل كقطاع خاص، عىل ان 
عملها،  نتيجة  عىل  بعد  ما  يف  تحاسب 
تريد  قرش  كل  عىل  نحاسبها  ان  وليس 
رصفه قبل ان ترصفه، فاالقتصاد ال يدار 
املقبلة  الحكومة  عىل  الطريقة.  بهذه 
اساسية  اولويات  مرشوع  تلتزم  ان 
عن  كناية  سيدر  مؤمتر  النمو.  لكيفية 
هذا  ولكن  التحتية،  للبنى  مشاريع 
وحده ال ميكن ان يكون كافيا. يجب ان 

للرشاكة  االقتصاد  امام  الباب  نفتح 

عضو كتلة الوسط املستقل النائب نقوال نحاس.

راغدة صافي

جميعا  نكون  االرض،  هذه  يف  البقاء  اىل 
اىل  تصبو  كتلتنا  بعضا.  بعضنا  نخدع 
التي  الصحيحة  الرسالة  لديها  تكون  ان 
يف  وتساهم  االخطاء،  عىل  الضوء  تسلط 
الحلول. هذا ما  الوقت نفسه يف صياغة 
نعمل عليه حاليا لكن بروية، الن الفكرة 
اذا ما تم اطالقها قبل موعدها ال تكون 
اننا  اثبتنا خالل مامرستنا للحكم  منتجة. 
الدولة  مفهوم  اىل  حقيقية  نظرة  منلك 
الذي  والنمو  وحقوقه،  املواطن  ومفهوم 

يطمح اليه كل مواطن يف هذا البلد.

■ الواقع املايل وازمة املديونية ومحاربة 
تسعون  لديكم  هواجس  تشكل  الفساد 
اىل معالجتها. كيف ستقومون بذلك من 

خالل عملكم يف املجلس النيايب؟
االشهر  خالل  النيايب  املجلس  اقر   □
ملحاربة  عدة  قوانني  املاضية   السبعة 
مل  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن  الفساد. 
يتعلق  ال  املوضوع  الن  يتغري يشء،  ولن 

Raghida.ss@gmail.com

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]7[
كتلة الوسط املستقل السابعة عددا:

محاربة الفساد يجب أن تكون في صلب 
النهج التشريعي

اذا لم يكن في لبنان 
نمو مستدام نكون جميعا 

نخدع بعضنا بعضا 

الفساد ال يتعلق بالنصوص 
رغم اهميتها بل بالنفوس

على الحكومة املقبلة 
التزام اولويات اساسية 

لكيفية النمو

نجيب ميقايت، عيل درويش، جان عبيد،  
نقوال نحاس.

 كتلة الوسط 
املستقل



2627
عدد 65 - شباط 2019عدد 65 - شباط 2019

آليات  اطار   يف  الخاص  القطاع  مع 
هذه  لرعاية  ناظمة  وهيئات  محددة 
ترعى  موجودة  قوانني  مثة  الرشاكة. 
باملامرسة.  الغيناها  لكننا  املوضوع  هذا 
اليوم يجب اعادة تطبيقها ومنها قانون 
والكهرباء  لالتصاالت  الناظمة  الهيئات 
ميتلك  لبنان  ان  املدين.  والطريان  واملياه 
فالنا  الن  تختنق،  ولكنها  هائلة  طاقات 
يريد ان يكون نائبا واخر يريد ان يصبح 
يف  يعد  مل  للجمهورية،  رئيسا  او  وزيرا 
الطريقة.  بهذه  االستمرار  استطاعتهم 
معروفة  الخالص  اىل  الوصول  سبل 
لديهم  تكون  ان  املهم  لكن  ومدروسة، 
القناعة بأن الشأن العام خدمة وليست 

شخصية. مصلحة 

■ اال تعقد الكتلة اجتامعات دورية؟
□ نجتمع مرة يف الشهر لكننا عىل تواصل 
سنوات  اىل  يعود  معا  مسارنا  يومي. 
هو  جديد  وجه  معنا  مضت.  طويلة 
النائب عيل درويش، وهو شاب متحمس  
ومعطاء. بالتأكيد هناك ايضا النائب جان 
عبيد وهو من املعامل السياسية االساسية 

يف البلد وهو اساس  يف الكتلة. 

طرابلس  يف  محصور  عملكم  هل   ■
فقط؟

□ العمل الخدمايت نعم. نحن نهتم بكل 
حاليا  نعمل  والشامل.  طرابلس  يهم  ما 
للمنطقة  عدة  خدماتية  مشاريع  عىل 
الوضع  ينعش  ان  تنفيذها  شأن  من 

مثال  منها  للمدينة،  االقتصادي  االوضاع 
منحه  اىل  نسعى  الذي  طرابلس  مرفأ 
بشكل  يعمل  ليك  االستقاللية  من  نوعا 
الدويل  كرامي  رشيد  معرض  اما  افضل. 
فاننا نحاول ايجاد حل لوضعه الن ادارته 
يتطلب  مثال  فيه  حارس  تعيني  مشلولة. 
االداري،  الروتني  اشهر من  اكرث من ستة 
االقتصاد  وزيري  موافقة  عن  فضال 
واملال. هناك مرشوع اخر يتعلق باملعامل 
السياحية يف املدينة، وهي معامل اساسية 
حينها  ميكننا  اذ  بينها،  الربط  تم  ما  اذا 
الشامل  يف  السياحية  الطريق  انشاء 
اقدم  توجد  حيث  طرابلس،  يف  واساسها 
الثانية  وهي  العامل  يف  مملوكية  مدينة 
تطوير  عىل  نعمل  كذلك  القاهرة.  بعد 
طرابلس  وتوسعتها.  االقتصادية  املنطقة 
االنطالق   نقطة  تصبح  ان  امكانها  يف 
اطار  يف  معا.  وسوريا  الشامل  ملستقبل 
لبنان  عاصمة  طرابلس  جعل  اىل  سعينا 
االسكوا  منظمة  اىل  قدمنا  االقتصادية، 
التحتية  البنى  مشاريع  كل  يتضمن  كتابا 
هذا  اىل  طرابلس  تدخل  ليك  الالزمة 
يف  املسؤولني  مع  وسنناقشه  الحيز، 
توفري  عىل   حاليا  نعمل  كام  املنظمة. 
املهني،  والتدريب  للتأهيل  مؤسسات  
العمل والذين تركوا  بالعاطلني عن  تهتم 
العلمي،  تحصيلهم  انهاء  قبل  املدرسة 
وهم موجودون باعداد كبرية يف املدينة.

مشاريعكم  انتقال  اىل  تطمحون  هل   ■
اىل خارج الشامل؟

مرشوعا  ميلك  عندما  مسؤول  كل   □
يكون  ان  اىل  يطمح  به،  يؤمن  سياسيا 
بهذا  يؤمنون  لبنان اشخاص  لديه يف كل 
الطائفي  االصطفاف  خارج  املرشوع، 
امام  منيعا  وسدا  حاجزا  نعتربه  الذي 
الطائف  اتفاق  الدولة.  اىل   الوصول 
يكون  ان  وعىل  العلمنة  عن  تحدث 
الطائفي،  القيد  خارج  النيايب  املجلس 
ال  التي  العلمنة  امام  الباب  فتح  وبذلك 
الطائفي  االصطفاف  من  الخروج  من  بد 

اليها. للوصول 

انبثقت كتلة الوسط املستقل من تيار العزم الذي شارك يف االنتخابات النيابية عامي 2000 
واستطاع  السني،  املقعد  عن  طرابلس  دائرة  يف  ميقايت  نجيب  رئيسه  ترشيح  عرب  و2009، 
تحقيق الفوز يف املرتني، فيام مل يرتشح ميقايت النتخابات العام 2005 وكان رئيسا للحكومة 

انذاك وفّضل عدم الرتشح.
عاد التيار وشارك يف االنتخابات النيابية عام 2018  يف دائرة طرابلس - املنية - الضنية عرب 

الئحة العزم التي حلت يف املرتبة االوىل يف طرابلس. 

االولى في طرابلس
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