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الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

بدأت مجموعات "نواب التغيري" ارساء منط جديد يف العمل املجليس والترشيعي، 
عرب تكريس عدد من االجراءات والخطوات، ابرزها خوض معركة انتخاب نائب 
رئيس املجلس النيايب بفرض مرشح ينافس مرشحا آخر، مام دفع اىل اجراء عملية 
الرتشح  عرب  ثم  الكتل،  بني  مسبقة  تسويات  من  يجري  كان  ملا  خالفا  تصويت 

لعضوية اللجان النيابية

أّي ملفات تنتظر نواب "التغيير"؟
تطبيٌق شفاف للدستور والقوانني ووقف النزف

كتلة  التغيري"  "قوى  مجموعات  شكلت 
املناطق  معظم   من  نائبا   13 من  واحدة 
لكل  تغيريية  طروحات  تحمل  اللبنانية، 
ويف  والسيايس  الترشيعي  السابق  االداء 
الكتل  بعض  عليها  يوافق  قد  الحكم،  ادارة 
والقوى السياسية وقد ال يوافق، لكن الكتلة 
اصبحت امرا واقعا يف املجلس النيايب ال بد 
تحمله  ما  ومع  معها  التعاطي  من  للجميع 
الربملانية  العملية  تأخذ  وليك  افكار،  من 

عون: ال نريد االنقالب على النظام
ومنفتحون على الجميع

النائبة الدكتورة نجاة صليبا عون. 

انقالب  لديكم؟  التغيري  مفهوم  هو  ما   ■
واملنظومة  السيايس  النظام  كل  عىل  كامل 
وتعديل  تغيري  ام  جديد،  نظام  وارساء 
وترشيعات  قوانني  وضع  او  الدستور،  يف 

جديدة تكفل تحقيق اهدافكم؟  
عىل  االنقالب  نريد  وال  نسعى  ال  نحن   □
وال  املنظومة  عىل  وال  السيايس  النظام 
بل  الطائف،  واتفاق  الدستور  تغيري  نريد 
وللطائف،  للدستور  شفافا  تطبيقا  نريد 
القوانني  تطبيق  يتم  عندما  وبعدها 
بعيدا  وعادلة  شفافة  بطريقة  املوجودة 
تجري  التي  واملؤامرات  املحاصصات  من 
اىل  النظر  ميكن  كام  الكواليس،  خلف 
تطبيق الدستور وتحديد ما اذا كان هناك 
فجوات، واقرتاح تعديالت عىل القوانني. يف 

كل دول العامل تنطلق الترشيعات الجديدة 
من ارقام وترشيعات طّبقت واختربت عىل 
كتغرييني  نحن  تعديلها.  فاقتىض  االرض، 
القوانني  فيها  تنفذ  دولة  بناء  اىل  تواقون 
وال يتم العبث بها ملصالح شخصية. اعتقد 
ان هذا االمر من اهم ما جئنا لنقدمه اىل 

الحكم.

والقوانني  والخطط  املشاريع  هي  ما   ■
ذات االولوية لديكم وألي اهداف؟

وقف  هو  حاليا  واالهم  االول  املرشوع   □
االقتصادي  والتدهور  االقتصادي  النزف 
الخرباء  عليه  اجمع  امر  وهذا  اليومي، 
الستعادة  وحيدة  كطريقة  االقتصاديون 
نتفهم  بأن  وذلك  اللبناين،  باالقتصاد  الثقة 

ونبارش  الدويل،  النقد  صندوق  مع  االتفاق 
القوانني  ووضع  املطروحة  القوانني  درس 
حتى  االتفاق،  لتطبيق  الالزمة  الجديدة 
وبني  اللبنانية  الدولة  بني  الثقة  نستعيد 
املجتمع الدويل، وحتى نستطيع البدء بتسيري 
اىل  االموال  واستقدام  االقتصادية  العجلة 
الالزمة. من دون  لبنان لتحقيق االصالحات 
ان  اللبنانية ال ميكن  بالدولة  الثقة  استعادة 
بسبب  للتطبيق،  قابلة  قوانني جديدة  نضع 
عدم توافر االموال وألن الوزارات واالدارات 
فارغة من موظفيها. وبسبب ضغط  العامة 
االزمة املعيشية وغالء املحروقات والكهرباء 
الترشيعات  ندرس  ان  يهمنا  لذلك  وسواها. 
الدويل  النقد  باالتفاق مع صندوق  املتعلقة 

كخطوة اوىل رضورية ليتعاىف البلد.

القوانني  مشاريع  مع  ستتعاملون  كيف   ■
تقر  مل  التي  النواب  مجلس  يف  املوجودة 
بعد، وتلك التي جرى اقرارها ومل تنفذ او 

يف حاجة اىل مراسيم تطبيقية؟
قدمها  واقرتاحات  مشاريع  هناك   □
البعض وتباهى بها، لكني اعتقد ان االهم 
واقرتاحات  املشاريع  هذه  استكامل  هو 
االدراج،  القوانني وتطبيقها وعدم رميها يف 
التحسني  اىل  تطبيقها  ادى  اذا  ما  ودرس 
املرجو. عدا ذلك، يهمنا كثريا البدء بتفعيل 
ألنه  القوانني،  ينفذ  ال  من  ملعاقبة  القضاء 
من دون قضاء ومن دون مالحقة لتطبيق 
ترشيع  او  عمل  ألي  معنى  ال  القوانني 
قانون نتباهي به. عدد مشاريع واقرتاحات 
جدا،  كبري  االدراج  يف  املوضوعة  القوانني 
ويجب ان تدرس بعناية وان تتم تصفيتها 
فنطبق  اقرارها  يجري  ثم  وِمن  وتنقيتها، 
مراسيم  وضع  يتم  او  تطبيقه،  ميكن  ما 
مراسيم  اىل  تحتاج  التي  للقوانني  تطبيقية 

تطبيقية.

النيابية  الكتل  مع  ستتعاملون  كيف   ■
او  تعاون  االتجاهات،  كل  من  االخرى 

تنسيق ام مقاطعة للبعض منها؟ 
مع  بالتعامل  شخصيا  ليس  املوضوع   □
املوضوع  يتعلق  بل  الكتل،  وال  النواب 
انا ال يهمني  التي نتعامل معها.  باملواضيع 
تقييم كيفية العمل عىل اساس اشخاص او 
مجموعات او كتل، بل عىل اساس ما يقدمه 
البلد  اوضاع  تحسني  اجل  من  االشخاص 

عىل  عميل  يف  منفتحة  انا  لذلك  وظروفه. 
الخري  تقديم  يريدون  الذين  االطراف  كل 
تأدية  يف  يكمن  يل  االسايس  الهدف  للبلد. 
تخدم  بطريقة  وجه،  اكمل  عىل  واجبايت 
الصحيح  املسار  وتضع  العامة  املصلحة 
بالنسبة  املهم  والحكومي.  النيايب  للعمل 
البعض  بعضنا  عىل  منفتحني  نكون  ان  ايّل 
يف املجلس، ألن وجودنا جميعا يف املجلس 
اصبحنا يف مؤسسة يجب  اننا  يعني  النيايب 
افضل  هو  ما  لتقديم  مجتمعة  تعمل  ان 
للبلد. لذلك سنتواصل مع الجميع من اجل 
التنسيق عىل املواضيع املهمة للبالد، بغض 

النظر عن االشخاص.  

جرادة: النظام السياسي
في حاجة الى تغيير

التغيري  اىل موضوع  ■ ما هي نظرتكم 
النظام  تغيري  تريدون،  تغيري  واي 
املنظومة  كل  او  السابق  االداء  او 

السياسية؟

احالم  يعكس  لدينا  التغيري  مفهوم   □
يريد  الذي  اللبناين  واملواطن  الشباب 
التي  الحكم  منظومة  من  يخرج  ان 
واوصلتنا  عقود،  مر  عىل  فشلها  اثبتت 

اىل ما وصلنا اليه. نسعى اىل تغيري منط 
فيه.  جديد  منط  اىل  والوصول  الحكم 
هناك امور كثرية يف الدستور ويف النظام 

السيايس يف حاجة اىل تغيري، امنا يبقى 

مجراها وفق ما تنجح هذه الكتلة الجديدة 
مناقشة  او  قوانني  اقرتاحات  من  فرضه  يف 
يف  وتدفع  قوانني  ومشاريع  اقرتاحات 
ويقول  منها.  مناسبا  تراه  ما  تعديل  اتجاه 
محدداً  وبرنامجاً  رؤية  لديهم  ان  اعضاؤها 
اساسهام  عىل  النيابية  االنتخابات  خاضوا 

وسيعملون عىل تطبيقهام.
بل  جذرية،  انقالبية  مجموعة  ليست  هي 
يتعامل  بأنه  افرادها  يتهم بعض  البعض  ان 

انه  او  منها،  املشكو  املنظومة  اركان  مع 
اجندات  له  ان  او  عنها،  كثريا  مختلفا  ليس 
التغيري  نواب  يطرحه  ما  لكن  خارجية، 
يدحض هذه التهم. ويبقى الحكم عليها يف 
والعالقات  والطروحات  باالداء  رهنا  النهاية 
ميكنهم  التي  والنتائج  االخرى  القوى  مع 

تحقيقها خالل والية املجلس الجديد. 
"االمن العام" حاورت عضوي كتلة "النواب 
التغيرييني" النائبة الدكتورة نجاة صليبا عون 
والنائب الدكتور الياس جرادة حول مفهوم 
التغيري وحدوده ومداه، وعن املشاريع ذات 
تعاملهم  وكيفية  اليهم،  بالنسبة  االولوية 
مجلس  يف  املوجودة  القوانني  مشاريع  مع 
التي  واالولويات  بعد  تقر  مل  التي  النواب 
يحملها هؤالء النواب، اضافة اىل توجهاتهم 

بازاء العالقة مع الكتل االخرى.
ال بد من السير 

في القوانني املتعلقة 
باالتفاق مع صندوق 

النقد
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الحكم  يف  التعاطي  طريقة  االساس 
وتطبيق القانون. هذا هو الهدف االول 
الهدف  ليس  التغيري.  من  واالسايس 
االنقالب الكامل عىل النظام وال انقالب 
االخرين  الحكم، ألن  منظومة  كامل يف 
نتمنى  امنا  مثلنا،  الشعب  من  انتخبوا 
ويف  التعاطي  يف  مختلفة  طريقة  ارساء 

املعايري التي تتم ادارة البلد بها.

■ ما هي اولوياتكم يف املجلس النيايب 
واي اهداف تسعون اليها عرب املشاريع 

ستطرحونها؟ التي 
كل  فيها  اصبحت  مرحلة  اىل  وصلنا   □
واملواطن  البلد  يعانيها  التي  االمور 
اولوية. لكن، ال شك يف ان االمور الطارئة 
استقاللية  اجل  من  العمل  عىل  ترتكز 
والشفافية يف  القوانني،  وانتظام  القضاء 
ان  نتمنى  وادائه.  النيايب  املجلس  عمل 
الترشيعي  للعمل  مهل  وضع  اىل  نصل 
العمل  تفعيل  مبعنى  اي  والتطبيقي، 
واملساءلة  واملراقبة  الترشيعي 
القضايا املعيشية  واملحاسبة، اضافة اىل 
اموال  واسرتداد  الكهرباء،  ومشكلة 
ترسيم  املرفأ،  انفجار  متابعة  املودعني، 
التعاطي  وكيفية  البحرية  الحدود 
االمنية  والقضايا  البحرية،  الرثوة  مع 
والتعليم واالستشفاء. كل هذه القضايا 
اولويات ال تتقدم احداها عىل االخرى. 
نتمنى ان نستطيع وضع قوانني جديدة 
يف  والتعجيل  االولويات،  هذه  تلبي 

تطبيق القوانني املوجودة حاليا.

مشاريع  لتطبيق  ستترصفون  كيف   ■
النواب  مجلس  يف  املوجودة  القوانني 
جرى  التي  وتلك  بعد،  تقر  مل  التي 
اقرارها ومل تنفذ او يف حاجة اىل مراسيم 

تطبيقية؟
تغيري  من  بد  ال  انه  وذكرنا  سبق   □
والترشيع  الحكم  يف  التعاطي  طريقة 
كثرية  قوانني  هناك  القوانني.  وتنفيذ 

اقرت وال تزال نامئة يف االدراج، وهناك 
اقرار،  اىل  حاجة  البحث يف  قيد  قوانني 
لذلك نقول انه ال بد من انتظام العمل 
ميكن  يشء  اهم  والترشيعي.  القانوين 
والشفافية،  الصدقية  هام  نعطيه  ان 
لكل  دستورية  ملهل  معايري  نضع  وان 
القوانني التي تطرح والتي تقر وتطبق.

النيابية  الكتل  ■ كيف ستتعاملون مع 
او  تعاون  االتجاهات،  كل  من  االخرى 

تنسيق ام مقاطعة للبعض منها؟
السياسية  الكتل والقوى  تعاملنا مع   □
املجلس  دخلنا  نحن  واضح.  االخرى 
وفق برنامج ورؤية لبناء لبنان والخروج 

من االزمة وحامية املواطنني واملودعني 
جرمية  يف  والتحقيق  العدل  واحقاق 
النهوض  كيفية  رؤية حول  لدينا  املرفأ. 
بلبنان، فلن نقبل التسليم بأنه غرق يف 
لدينا  له،  قيامة  ال  وان  االسود  الظالم 
خطط ورؤية تم رشحها واالعالن عنها. 
الرؤية  هذه  يف  معنا  يتقاطع  َمن  كل 
من  وهذه  معه،  سنتعاون  والخطط 
ضمن مفاهيم التغيري، يعني ان ال نرفع 
الـ"ال" يف وجه احد، علام اننا مل ندخل 
سياسية  اصطفافات  لخلق  املجلس 
الناس  احالم  لنعكس  بل  جديدة، 
معنا  يتقاطع  من  كل  لذلك  وامالهم. 
بايجابية  معه  نتعاون  املفاهيم  بهذه 
يقدم  من  وكل  الحدود،  اقىص  اىل 
سنكون  رؤيتنا  مع  تتطابق  مشاريع 
اول الداعمني لها. االهم ان نقيض عىل 
العمل  يف  واملامحكات  االصطفافات 
انجزنا  اذا  القوانني.  وتطبيق  الترشيعي 
هذه االمور، نكون قد اجرينا اكرب تغيري 
اكرب  لبنان وقدمنا  الحكم يف  يف مفهوم 

هدية اىل الشعب اللبناين.

النائب الدكتور الياس جرادة.

نسعى الى تغيير 
نمط الحكم والوصول 

الى نمط جديد فيه 


