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ونائب  رئيس  انتخاب  خالل  من  القانوين  بنيانه  الجديد  النواب  مجلس  انجز 
رئيس وهيئة مكتب املجلس، ورؤساء ومقرري واعضاء اللجان النيابية، وبالتايل 
فان كل االنظار تتجه اىل املهام التي سيضطلع بها عىل صعيدي الترشيع ومراقبة 

الحكومة عمل 

أجندة مجلس النواب الجديد أولوياتها إصالحّية بامتياز
خطة التعافي والترسيم وحماية الثروة النفطية

يف  اطلقت  كبرية  وشعارات  متنوعة  برامج 
سياق الحملة االنتخابية، دلت عىل االهمية 
التي حازها هذا االستحقاق الدستوري الذي 
ولد من رحم املعاناة املستمرة للشعب اللبناين 
واالجتامعية  السياسية  الصعد  مختلف  عىل 

عون: االولوية القرار قوانني
بدء مرحلة التعافي املالي

النائب االن عون.

التي يجب ان  ■ ما هي اهم امللفات والقضايا 
اولوياته  سلم  يف  الجديد  النواب  مجلس  يضعها 

الترشيعية؟
واملقبلة  الحالية  املرحلة  يف  االولويات  اولوية   □
مسار  وبدء  االنهيار  بوقف  يتصل  ما  كل  هي 
كرشط  املطلوبة  القوانني  واقرار  املايل،  التعايف 
لبدء مرحلة التعايف ووقف االنهيار، ومنها اربعة 
اساسية يجب اقرارها قبل توقيع االتفاق النهايئ 
قانون  اقرار  وهي:  الدويل  النقد  صندوق  مع 
املوازنة العامة للعام 2022، رفع الرسية املرصفية، 
الكابيتال كونرتول واعادة هيكلة املصارف. هذه 
القوانني االربعة االساسية يفرتض مبجلس النواب 
الحايل ان يقرها يف ارسع وقت حتى يكون لبنان 
عىل  نكون  بحيث  النهايئ،  االتفاق  البرام  جاهزا 
حتى  تنفيذية  وسلطة  ترشيعية  كسلطة  جهوز 
اواخر ترشين قبل ان يأخذ صندوق النقد قراره 
النهايئ، باالضافة اىل مسار الترشيع وانجاز القوانني 
املوجودة او تلك التي ترد والذي يجب ان يكمل.

■ ما هو الدور الذي يجب ان يضطلع به املجلس 
يف مواكبة خطة التعايف االقتصادي واملايل؟

التعاقي  خطة  يدرس  ان  النواب  مجلس  عىل   □
اساس  وعىل  عليها.  الالزمة  التعديالت  ويدخل 
وضوح الخطة وتوقعاتها ميكن حينها اقرار القوانني 
عىل  مبنيا  كونه  كونرتول  الكابيتل  مثل  االساسية 
السنوات  يف  ستتوافر  التي  والسيولة  املايل  الواقع 
هيكلة  اعادة  عىل  ينطبق  نفسه  االمر  املقبلة. 
املصارف، الن مصري الودائع مرتبط مبكان ما بخطة 
التعايف وكيفية اعادة تكبري االقتصاد والنمو وزيادة 
مداخيل الدولة واعادة انتاجية مؤسساتها وارباحها. 
عمليا، كل االمور مرتابطة وخطة التعايف هي الرؤية 
الناتج  وتكبري  النمو  حالة  اىل  البلد  عودة  لكيفية 
املايل  املستوى  عىل  به  سنقوم  ما  وكل  املحيل، 
هذه  وغريه.  وحوافز  اصالحات  من  واالقتصادي 
الخطة عمليا هي التي ستنتشلنا من حالة االنهيار 
املوجودين فيها، بحيث نجد يف مكان ما معالجة 

لجزء من االزمات وللفجوة املالية املوجودة.

املبديئ مع  االتفاق  التوقيع عىل  تم  بعدما   ■
مجلس  سيواكب  كيف  الدويل  النقد  صندوق 
النواب عملية التفاوض وصوال اىل ابرام االتفاق 

النهايئ؟

اقرار  لبنان  من  مطلوب  وذكرت،  سبق  كام   □
االتفاق  توقيع  اجل  من  اساسية  قوانني  اربعة 
النهايئ مع صندوق النقد الدويل، الحكومة اقرت 
ثالثة مشاريع قوانني واحالتها عىل مجلس النواب 
وهي يف اطار انجاز مرشوع القانون الرابع املتعلق 

باعادة هيكلة املصارف.

■ هل من دور ميكن ان يضطلع به مجلس النواب 
الرثوة  وحامية  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  يف 

النفطية والغازية وكيف ستواكبون هذا امللف؟
رئيس  رأسها  عىل  تنفيذية  سلطة  هناك   □
الجمهورية تتوىل مسؤولية التفاوض دستوريا وهي 
امر  النواب رقايب، واي  بذلك. دور مجلس  تقوم 
يحتاج اىل ترشيع سيكون جاهزا للقيام بواجباته، 
ويف الوقت الحارض يجب ان يكون مجلس النواب 
لرتسيم  مفاوضاتها  يف  التنفيذية  السلطة  وراء 

الحدود البحرية.

معالجة  يف  النواب  ملجلس  دور  من  ترى  اال   ■
ملف الكهرباء الذي يثقل كاهل املواطن اللبناين؟

عىل  دامئا  الحكومة  يحّفز  النواب  مجلس   □

خطة  وهناك  الكهرباء،  مللف  جذرية  معالجة 
كهرباء تقوم بانجازها الحكومة اللبنانية. ما يحتاج 
اىل ترشيع فيها يجب عىل مجلس النواب انجازه، 
وتتطلب الخطة ان تحسم الحكومة امرها يف اكرث 
والتعرفة  املعامل  تلزميات  سيام  ال  موضوع  من 
تم  التي  املطلوبة  االمور  من  والكثري  املطلوبة، 
بتها يف خطة الكهرباء، ومجلس النواب سيواكبها 
يقوم  ان  او  ترشيع  اىل  يحتاج  ما  بكل  ترشيعيا 

بدوره الرقايب.

انجاز  عىل  قادر  الحايل  النيايب  املجلس  هل   ■
واولها  منه  املطلوبة  الدستورية  االستحقاقات 

الحكومة والحقا رئاسة الجمهورية؟
يخص  ما  يف  بواجباته  قام  النيايب  املجلس   □
االستشارات النيابية امللزمة، اما تشكيل الحكومة 
والرئيس  الجمهورية  رئيس  عاتق  عىل  فهو 
التحدي  اما  االمر،  هذا  ينجزان  وهام  املكلف 
والتي  للجمهورية  رئيس  انتخاب  فهو  االكرب 
ان  آمل  التي  االستحقاق  هذا  ظروف  تتضح  مل 
تنضج لحني االستحقاق الن شبح الفراغ التنفيذي 
يف  حكومة  تشكيل  صعوبة  ناحية  من  كبري، 
يف  رئايس  فراغ  اىل  والذهاب  املتبقية  االشهر 
البحث  دعاة  من  انا  رئيس.  انتخاب  عدم  حال 

يف استحقاق رئاسة الجمهورية منذ االن لكسب 
الوقت وتجنيب البلد الفراغ. من املفيد ان نبدأ 
جمهورية  رئيس  عن  التنقيب  عملية  االن  من 
باملواصفات املطلوبة للمرحلة القادمة، وهذا ال 
يعني تفويت فرصة تأليف حكومة بل علينا ان 

نعطي فرصة لتشكيلها. 

فضل الله: مجلس النواب يستطيع
تشكيل لجان تحقيق برملانية

■ ما هي املهامت التي سيضطلع بها املجلس عىل 
صعيدي الترشيع ومراقبة عمل الحكومة؟

□ امام املجلس النيايب مجموعة من االستحقاقات 
اول  الترشيعي.  املطبخ  تكوين  بعد  الدستورية 
استحقاق دستوري هو تسمية رئيس حكومة، ومن 
ثم متابعة االستشارات النيابية غري امللزمة لتشكيل 
حكومة، والحض عىل تشكيل هذه الحكومة لتنال 
الثقة امام املجلس النيايب. هناك مهلة زمنية محددة 
وفق الدستور مرتبطة بانتخاب رئيس للجمهورية، 

وهذا ايضا من املهامت املنوطة باملجلس.

■ ما هي هذه االستحقاقات؟

يف  املدرجة  الكربى  القضايا  من  مجموعة  مثة   □
موازنة  بينها مرشوع  من  املجلس،  اعامل  جدول 
املال  لجنة  يف  مناقشته  بدأنا  الذي   2022 العام 
واملوازنة يف املجلس السابق، وايضا هناك مجموعة 
من القوانني االساسية املفرتض ان نناقشها، مثال ما 
يتعلق بحامية اموال املودعني، وقد تقدمت كتلة 
الوفاء للمقاومة باقرتاح قانون معجل مكرر يفرتض 
ان يكون عىل جدول اعامل اول جلسة ترشيعية. 
لدينا مجموعة من اقرتاحات القوانني االخرى، من 
بينها اقرتاح قانون تعديل مهامت هيئة التحقيق 
اليها  اولت  والتي  لبنان،  مرصف  يف  الخاصة 
مجموعة مهامت تتعلق بتعقب االموال املنهوبة 

فساد. هناك مجموعة  املتاتية من  او  املهربة  او 
قوانني متعلقة باستعادة االموال املنهوبة ومكافحة 
الفساد، واقرتاحات ومشاريع قوانني اخرى موجودة 
يف اللجان النيابية. اذا اردنا ان نضع قوانني اخرى يف 
سلم االولويات، مثة اقرتاح قانون استقاللية القضاء 

املوجود يف لجنة االدارة والعدل.

سيتم  هل  الرقايب،  املجلس  دور  عن  ماذا   ■
تفعيله؟

مكتملة  حكومة  يراقب  النيايب  املجلس   □
حكومة  يراقب  ان  ويستطيع  الصالحيات 

ترصيف اعامل، لكن اقىص ما ميكن ان يقوم 

وبنيت  االمنية،  وحتى  واملالية  واالقتصادية 
البالد  ستسلكه  الذي  املسار  حول  توقعات 

لجهة التغيري يف االداء والعقلية. 
"االمن العام" استطلعت اراء عدد من النواب 
هم عضو تكتل لبنان القوي النائب االن عون 

حسن  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  وعضو 
الدميوقراطي  اللقاء  كتلة  وعضو  الله  فضل 
النائب بالل عبدالله حول عناوين واولويات 
يفرتض ان تكون عىل اجندة املجلس النيايب 
الجديد، تتمثل يف دوره وقدرته عىل مواكبة 
والرتسيم  واالقتصادي،  املايل  التعايف  خطة 
والغازية،  النفطية  الرثوة  وحامية  البحري 
الكهرباء،  معضلة  حل  يف  باملساهمة  مرورا 
االساسية  االصالحية  البنود  وضع  اىل  وصوال 

املنصوص عنها يف الدستور موضع التنفيذ.

خطة التعافي هي التي 
ستنتشلنا من حالة االنهيار
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به املجلس ان يطرح الثقة بوزير او يطرح 
الثقة بالحكومة ككل نتيجة مخالفات معينة. 
ويستطيع املجلس اذا اراد ان يتتبع قضايا معينة 
القضايا  يف  برملانية  تحقيق  لجان  يشكل  وان 

املثارة امامه. 

■ ما سيكون دور املجلس وقدرته عىل مواكبة 
خطة التعايف االقتصادي واملايل؟

تحول مرشوع  ان  الحكومة  من  ننتظر  كنا   □
قانون خطة التعايف اىل  مشاريع قوانني ليصار اىل 
مناقشتها يف املجلس، ونرجو ان تقوم الحكومة 

الجديدة بذلك يف ارسع وقت.

■ ما املطلوب من املجلس للمساهمة يف حل 
معضلة الكهرباء؟

□ لدينا خطة ملعالجة ازمة الكهرباء، لكن من 
الحكومة  واجب  من  الخطة؟  هذه  سيطّبق 
مراقبة حسن  النواب  ووظيفة  الخطة،  متابعة 
تطبيقها، ومراقبة فعالية الحكومة يف االجراءات 
التي تتخذها يف موضوع الكهرباء، الن معالجة 
هذه االزمة يعالج 50 يف املئة من االزمة املالية 

والنقدية.

■ بعد دخول مجموعة من النواب الجدد اىل 
الربملان كيف سيتم التعاطي معهم؟

عمل  يحكامن  داخيل  ونظام  دستور  مثة   □
ادوار وصالحيات محددة سواء  املجلس. هناك 
للنواب كمستقلني او لنواب الكتل او يف اللجان 
او الهيئة العامة. الدستور والنظام الداخيل هام 
لذا  املجلس،  بعمل  يتعلق  ما  كل  الحاكامن يف 
والنظام  الدستور  تحكيم  اىل  دوما  ندعو  نحن 
وبني  النواب  بني  التعاون  قاعدة  عىل  الداخيل 

به  يضطلع  ان  يجب  الذي  الدور  هو  ما   ■
االقتصادي  التعايف  خطة  مواكبة  يف  املجلس 

واملايل؟
التعايف  نتسلم رسميا خطة  ان  بداية، يجب   □
الن  الحكومة،  اقرتها  التي  واملايل  االقتصادي 
النسخة التي رسبت يف االعالم تستوجب قراءة 
يف  الواردة  البنود  لكل  مفصال  وتقييام  دقيقة 
واالمور  منطقية  االمور  بعض  تكون  قد  متنها. 
االخرى يف حاجة اىل تعديل، لذلك عندما تتحول 
النيايب،  املجلس  اىل  قانون  مرشوع  اىل  الخطة 
وليس عىل الطريقة السابقة عرب تهريب االوراق 
وتقديم اقرتاحات قوانني، والن هذه خطة تعايف 
مع  للتفاوض  كمقدمة  وطنية  ومايل  اقتصادي 
كل  ِمن  تقر  ان  يجب  الدويل،  النقد  صندوق 
الوطني،  االجامع  تستويف  وان  السياسية  الكتل 
شعبية  غري  قاسية  قرارات  هناك  سيكون  النه 
يجب عىل الجميع ان يتحمل مسؤوليتها للولوج 

اىل عتبة التعايف االقتصادي واملايل املنتظر.

لعملية  النواب  مجلس  مواكبة  عن  ماذا   ■
مع  نهايئ  اتفاق  ابرام  اىل  وصوال  التفاوض 
االتفاق  انجاز  تم  بعدما  الدويل  النقد  صندوق 

املبديئ؟
□ برصاحة، مجلس النواب غائب فعليا وجديا 
عن تفاصيل التفاوض مع صندوق النقد الدويل، 
االمور  ودقائق  التفاصيل  نعلم  ال  االن  وحتى 
الحكومة  بني  تم  الذي  املبديئ  االتفاق  وحتى 
وصندوق النقد الدويل، نامل ونطلب ان نطلع 
من  وهذه  االمور،  هذه  مسار  عىل  بالتفصيل 
املال  لجنة  بدءا من  النواب،  صالحيات مجلس 
بالعناوين  العامة  الهيئة  اىل  وصوال  واملوازنة 
العريضة عىل االقل، الن هذا االتفاق يربط لبنان 
مبدى زمني منظور باتفاقية دولية، وبالتايل فان 
والحكومة  النواب  ومجلس  الجمهورية  رئيس 

معنيون دستوريا مبتابعة هذا امللف واقراره. 

مجلس  به  يضطلع  ان  ميكن  دور  من  هل   ■
النواب يف قضية ترسيم الحدود البحرية وحامية 

الرثوة النفطية والغازية؟
□ بالتأكيد يجب عىل مجلس النواب ان يتابع 
بامتياز،  السيادي  الوطني  امللف  هذا  ويراقب 
االم  الدستورية  املؤسسة  هو  النواب  ومجلس 
عىل  التفاوض  صالحيات  املسائل.  هذه  لبت 

■ ما هي اهم امللفات والقضايا التي يجب ان 
يضعها مجلس النواب الجديد يف سلم اولوياته 

الترشيعية؟
□ االولويات املطروحة لالقرار والدراسة، هي 
القطاعات  يف  املرتقبة  باالصالحات  املرتبطة 

نحن  املواطن.  عىل  باملصلحة  يعود  مبا  الكتل 
للجميع،  اليد  للتعاون ومد  استعداد  ابدينا كل 
للنواب املستقلني او املنضوين يف الكتل، تحت 
سقف الدستور والنظام الداخيل وتحديد املصالح 
الحيوية للمواطن، الن املواطن يبحث عمن يقدم 
له الحلول الزماته املالية واالقتصادية واملعيشية. 
فيمكن  السياسية  بالقضايا  يتعلق  ما  يف   اما 

رئيس  اىل  تعود  الخارجية  املعاهدات  ابرام 
الجمهورية والحكومة، وامتنى ان يقوم مجلس 
خالل  من  امللف  هذا  يف  كامال  بدوره  النواب 
االطالع واملراقبة، خاصة ان هذا املوضوع وطني 

وسيادي بامتياز.

■ اال ترى من واجب مجلس النواب املساهمة 
يف ايجاد حل ملعضلة الكهرباء التي تحولت اىل 

كابوس للمواطن؟
□ شهدنا يف الجلسة االخرية ملجلس الوزراء هذا 
التقاذف للمسؤوليات حول ملف الكهرباء، لكن 
يبدو، وبكل رصاحة، ان املشكلة يف مكان آخر. 

فورا  البدء  يف  النيايب  املجلس  دور  عن  ماذا   ■
باعداد قانون انتخاب استنادا اىل ما ينص عليه 

الدستور؟
واكرثية  باكرثيته  اللبناين  الشعب  ان  اعتقد   □

والنقاش. الحوار  خالل  من  مجاال  لها  نجد   ان 
 

جلسات  خالل  معكم  تجاوبهم  كان  كيف   ■
انتخاب هيئة املكتب واللجان النيابية؟

□ نحن قلنا ان هذه االمور يصار اىل التفاهم 
عليها، لكنهم ارصوا عىل االنتخاب والتصويت، 
اخذوا  هم  النتائج.  كانت  كيف  شاهد  والكل 
هذا املسار - الخيار، وهم يتحملون مسؤوليته.

االنفتاح  اىل  الدعوة  تجاوبوا معكم يف  ■ هل 
والتعاون؟

ومثة  املجلس  داخل  تجري  حوارات  هناك   □
امكان للتعاون مع الجميع، السيام ملن يرغب 
يف التعاون. قلبنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع.

االنتخاب  قانون  ان  يرى  السياسية  القوى 
يتضمن  االنتخابات  اساسه  عىل  جرت  الذي 
يتطلب  ما  والتناقضات  واملشاكل  العيوب  من 
اي  يتجه  ان  نطمح  ونحن  جذريا،  تعديله 
قانون انتخاب اىل الغاء الطائفية السياسية واىل 
الطائفي مع مراعاة  القيد  نواب خارج  مجلس 
كل  مع  سنتعاون  لذلك،  الوطنية،  التوازنات 
االفرقاء من اجل السعي اليجاد قانون انتخاب 
يكون  وان  املرحلة،  متطلبات  يواكب  عرصي 
القانون  الن  اللبناين،  الدستور  مع  منسجام 
الدستور  ويخالف  دستوري  ال  الحايل  االنتخايب 

يف العديد من بنوده.

مل  الدستور  اساسية يف  اصالحية  بنود  هناك   ■
تطبق منها الالمركزية االدارية املوسعة ومجلس 
الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لتهيئة الظروف 
النواب  مجلس  هل  السياسية،  الطائفية  اللغاء 

سيتصدى لهذه املهامت؟
□ نحن سننكب، كلقاء دميقراطي، عىل متابعة 
مل  والتي  الطائف  بدستور  املرتبطة  االمور  كل 
ما يف وسعنا  االن، وسنعمل كل  النور حتى  تر 
الصعيد  املسائل عىل  مناقشة هذه  للرشوع يف 
الوطني ويف اطار توافقي ليك يكون هناك نوع 
من االجامع عىل االنتقال بهذه االمور يف اتجاه 

دولة املواطنة.

النائب بالل عبدالله.النائب حسن فضل الله.

اقتراح قانون استقاللية 
القضاء في سلم االولويات 

االولويات لالصالحات 
في القطاعات االقتصادية 

واملالية والكهرباء

عبدالله: يجب اقرار خطة
التعافي االقتصادي واملالي

قطاع  يف  وبخاصة  واملالية،  االقتصادية 
الكهرباء. هناك ملفات يجب ان ينكب عليها 
بالكابيتل  مرتبطة  الجديد  النيايب  املجلس 
ودمجها،  املصارف  هيكلة  واعادة  كونرتول 
خطة التعايف االقتصادي واملايل، قانون املوازنة 

الحكومة  تنفيذ  بحث   ،2022 للعام  العامة 
الحدود  ترسيم  اىل  باالضافة  الكهرباء،  لخطة 
البحرية والرثوة النفطية والغازية. اضافة اىل 
الذي  والرتبوي  والصحي  االجتامعي  الشان 

يشهد انهيارا كبريا يف لبنان.


