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مقابلة
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مشاريع اإلصالح بين اإلرادة والتعطيل

فرزلي :ضرورية ومن مطالب الحراك الشعبي

وضع مجلس النواب قطار االصالحات االدارية واالقتصادية واملالية عىل سكة التنفيذ عرب عرضها عىل جلسة ترشيعية واحالة
غري املنجز منها عىل اللجان النيابية املشرتكة ،يف اشارة موجهة اىل الحراك الشعبي واملجتمع الدويل ،تنم عن جدية الدولة يف
تحقيق االصالحات .لكن تعطيل اقرارها جاء من الحراك نفسه مبنع انعقاد الجلسة الترشيعية مرتني
سبق لرئيس الجمهورية العامد ميشال
عون ان اعلن يف كلمته يف مناسبة انتهاء
السنة الثالثة من واليته ،امليض يف الحرب
عىل الفساد مهام كانت الطريق شاقة.
ثم اعاد تأكيد املوقف نفسه يف رسالته
اىل اللبنانيني يف ذكرى االستقالل .دعا اىل
الضغط عىل النواب القرار القوانني التالية:
انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة عىل
املال العام ،انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد ،اسرتداد االموال املنهوبة ،رفع
الحصانات والرسية املرصفية عن املسؤولني
الحاليني والسابقني وكل من يتعاطى املال
العام ،بالتزامن مع قيام سلطة قضائية
مستقلة وشجاعة ومنزهة.
كام ان مجلس الوزراء اقر قبل استقالة
الحكومة يف جلسة  21ترشين االول ،ورقة
اصالحات ادارية واقتصادية ومالية من
 24بندا ،بحيث تكامل عمل السلطتني
الترشيعية والتنفيذية يف مقاربة ملفات
االصالح بشكل شامل.
واذا كانت استقالة الحكومة قد حالت
دون امليض يف تنفيذ بنود الورقة االصالحية،
فان مجلس النواب تلقف الكرة،
وبارش ما وصفته اوساط الربملان ثورة
ترشيعية ،عرب الدعوة اىل عقد جلسات
ترشيعية وجلسات للجان النيابية املشرتكة
من اجل اقرار كل البنود االصالحية،
بناء عىل مبدأ دستوري يقوم عىل فصل
السلطات وتعاونها وتوازنها .عىل ان
تكون القوانني املوازية املوجودة او التي
تحتاج اىل تعديل مثل االثراء غري املرشوع
واصالح القضاء واستقالليته رديفا لقوانني
االصالح املطروحة.

اما املشاريع واالقرتاحات االصالحية
املطروحة عىل الجلسة العامة التي
تأجلت فكانت :اعادة القانون الرامي اىل
مكافحة الفساد يف القطاع العام ،انشاء
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،اقرتاح
قانون معجل مكرر النشاء محكمة خاصة
للجرائم املالية ،مرشوع قانون العفو العام،
وقانون ضامن الشيخوخة.
وقد استعمل رئيس مجلس النواب نبيه
بري صالحياته يف النظام الداخيل وتجاوز
اللجان املختصة ليحيل عددا من اقرتاحات
ومشاريع القوانني التي مل تدرسها اللجان
املختصة مبارشة عىل اللجان املشرتكة
لبتها برسعة ،وهي رفع الرسية املرصفية،
مكافحة تبييض االموال ،اسرتداد االموال
املنهوبة.
من جهة اخرى ،طرح عدد من النواب من
قوى سياسية مختلفة ،وعدد من الجهات
الحقوقية يف الحراك املدين ،مالحظات حول
توقيت طرح قانون العفو العام والهدف
منه وحول عدد من بنوده ،عىل اعتبار
حاجته اىل مزيد من الدراسة او التعديل.
جاء يف االسباب املوجبة القرتاح القانون
املعجل املكرر للعفو ان "مبدأ الصفح
يشكل وسيلة لتعزيز السلم االهيل
ويساهم يف اعادة اللحمة بني ابناء الوطن
الواحد ،وتجاوز االثار الناتجة ،اما من
رصاعات سياسية او من ازمات ذات طابع
اجتامعي او اقتصادي".
وبحسب املسودة االولية التي وزعت
عىل النواب ،مينح هذا القانون العفو عن
الجرائم املرتكبة قبل  ،2019/10/3عىل
ان يشمل:

 -1املخالفات عىل انواعها.
 -2الجنح غري املستثناة مبوجب هذا
القانون ،رشط اسقاط الحق الشخيص.
 -3الجنايات غري املستثناة.
 -4جرائم تعاطي او تسهيل تعاطي
املخدرات او تسهيل الحصول عليها او
ترويجها من دون عوض ومن دون اي
نية ربحية ،وكذلك جرمية زراعة النباتات
املمنوعة.
بينام ال يستفيد من العفو:
 -1املتورطون يف قتل مدنيني او عسكريني
او ايذائهم عمدا او خطفهم او حجز
حريتهم.
 -2من استخدم او صنع او اقتنى او حاز او
نقل مواد متفجرة او ملتهبة.
 -3من قام بتدريب اشخاص للقيام باعامل
ارهابية.
 -4تجنيد او تدريب او اعداد اشخاص
للقيام باعامل ارهابية.
 5جرائم ال يشملها العفو :من ابرز الجرائمالتي ال يشملها العفو تلك املحالة عىل
املجلس العديل ،وجرائم تبييض االموال،
ومتويل االرهاب ،والجرائم املتعلقة باالثار،
وجرائم التعدي عىل االموال واالمالك
العمومية او الخصوصية العائدة اىل الدولة
او البلديات .اضافة اىل القانون املتعلق
مبقاطعة ارسائيل والصادر عام .1955
"االمن العام" حملت اسئلة اىل نائب رئيس
مجلس النواب اييل فرزيل كونه رئيس
اللجان النيابية املشرتكة.

■ ما هي الطريقة ملصالحة الناس مع
الدولة او الستعادة ثقتهم؟
□ مصالحة الناس مع الدولة او الدولة مع
الناس ،االمر ليس مطروحا بهذا الشكل.
يجب ان تتألف حكومة وفاق سيايس
يتمثل الحراك الشعبي فيها ،وتأخذ االمور
اىل االصالحات املطلوبة ومتيش املسرية.
مسألة الثقة هي مسألة مسرية متكاملة
عىل طريق االصالحات .الثقة ال تبنى
كيفام كان.

■ ملاذا عطل الحراك الشعبي الجلسات
الترشيعية ،هل لتصحيح مسار او لديه

■ كيف ستتم مقاربة ملفات االصالح يف
ظل مناخ الرفض والتعطيل؟

نائب رئيس مجلس النواب اييل فرزيل.

اولويات اخرى ،او النعدام الثقة ،او ملجرد
التعطيل؟
□ ال طبعا ليس لتصحيح مسار ،ألنه اذا
عقدت الجلسة وبدأت النيات تتضح
للرأي العام اللبناين ان املجلس النيايب يريد
تنفيذ املطالب واخذها بالجدية ،ستسقط
حجة مستثمري الحراك لغايات اخرى غري
املطالب.
■ غايات اخرى سياسية؟
□ طبعا ،طبعا.

اجرينا ترتيبات للتسريع
في اقرار املشاريع املحالة
على اللجان املشتركة
□ طبعا ،نحن اتخذنا قرارا ان نستمر يف
العمل وان ننهي يف اللجان النيابية ما
كنا نريد ان نبدأ به يف الترشيع ،برصف
النظر عن موقف هذا او ذاك من االطراف.
املجلس النيايب يتعاطى مع الحراك بحنو
كاألب الذي يحنو عىل اوالده يف التعاطي
مع اهلنا وشبابنا ،عىل الرغم من تعطيل
الجلسات الذي تم ،والذي استند اىل حسن
النية .نحن نرى ان الذي جرى وقع ومر،
التفكري هو يف الغد الذي يحمل يف طياته
بصورة جدية ما يتعلق مبشاريع واقرتاحات
القوانني املعيشية وذات الصلة مبطالب
الحراك .هناك متسك بتنفيذ مطالب
الحراك التي هي مطالب الشعب اللبناين
برمته ،سواء شارك يف الحراك ام مل يشارك،
وهي ايضا رغبة الزمالء النواب سواء
شاركوا ام مل يشاركوا يف الجلسة.

■ ما هي اهمية املشاريع واالقرتاحات
املتعلقة باالصالحات؟
□ اهميتها انها تجمع كل ما طالب به
الحراك الشعبي عىل املستويات االقتصادية
والحياتية واملعيشية والشفافية ،وايضا عىل
املستوى السيايس املتعلق بقانون االنتخاب
الذي سيطرح الحقا للبحث ،وهو امر بالغ
االهمية .بالنسبة اىل قوانني االصالحات،
مثة اقرتاحات القوانني املتعلقة بتعديل
املادة  16من قانون تبييض االموال ،ورسية
املصارف ،واالموال املنهوبة ،واستحداث
عدد من االحكام القانونية ،وتعديل عدد
من القوانني التي ترمي اىل االلتزام الرضيبي،
والرشاء العام او قانون املناقصات ،واعادة
القانون الرامي ملكافحة الفساد يف القطاع
العام ،وانشاء الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد ،واقرتاح قانون معجل مكرر النشاء
محكمة خاصة للجرائم املالية ،ومرشوع
قانون العفو العام ،وقانون نظام التقاعد
او ضامن الشيخوخة ،ورفع الحصانة من
دون استئذان املسؤولني عن املوظفني.
االمر االهم ان عددا كبريا من هذه القوانني
كانت محالة عىل اللجان املعنية منذ مدة،
اي لجنة االختصاص ولجنة املال واللجنة
التي ميكن ان تكون لها عالقة باالقرتاح
او املرشوع .لكن ،للمرة االوىل يف تاريخ
املجلس النيايب ،استعمل الرئيس بري
صالحيته االستثنائية للمطالبة بسحب هذه
االقرتاحات ومشاريع القوانني من اللجان
املختصة .علام انه عادة مل يكن يتخذ قرارا
خالفا للمسلك الطبيعي ،اي عرب اللجان
املختصة .لكنه احال كل هذه االقرتاحات
واملشاريع عىل اللجان املشرتكة من اجل
عب الرئيس بري
ترسيع انجازها .وقد ّ
شخصيا عن هذا التوجه يف مؤمتر صحايف
للداللة عىل اهمية املوضوع وجديته يف
اقرار هذه االقرتاحات واملشاريع.
■ دارت حول اقرتاحات قوانني عالمات
استفهام ومالحظات ،مثل قانون العفو
وقانون الشيخوخة ،عىل اعتبار انها تحتاج
اىل مزيد من الدرس؟
□ اقرتاح او مرشوع القانون يطرح عىل
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ّ
عطل الحراك
الشعبي
جلستني عىل
التوايل ملجلس
النواب.

مجلس النواب ،وكل قانون تكون حوله
عالمات استفهام او مالحظات اذا نظرت
اليه من مصلحة شخصية .مثال عىل ذلك،
قانون االيجارات الذي الحق بالناس ارضارا
هائلة سواء باملستأجر او املالك .لكن يف
نهاية االمر ،اي قانون يطرح يسقط عند
ادراج املجلس اذا مل يرتسمل مبنطق قانوين
وبحجة قوية ويتسلل اىل وجدان الرأي
العام الذي له الحق يف التساؤل حول
اي قانون .لذا طرح يف كل دول العامل
الدميوقراطية ما يسمى بالتسويق لرشح
وجهة النظر املطروحة يف هذه املادة او
تلك ،وما هي املآخذ عليها ،ليحصل يف
ما بعد نقاش يتم تعميمه وتدرس كل
االمور يف اللجان عىل ان يعاد النظر فيها
ويتم الوقوف عىل رأي الخرباء ،ثم تحال
القوانني عىل الهيئة العامة .لكن عىل هذه
املآخذ ان تكون مبنية عىل وقائع جدية.
مثال قانون العفو العام ،سمعنا كثريا انه
يشمل قتلة الرئيس رفيق الحريري ،وهذا
االمر غري صحيح .سمعنا ايضا انه يتناول

قتلة العسكريني وهذا ايضا غري صحيح.
سمعنا كذلك انه يتعلق بالعفو عن التهرب
الرضيبي والتعدي عىل االمالك العامة او
رسقة املال العام ،وهذا كله غري صحيح.
هناك ضوضاء بهدف اسقاط القانون
وعدم انعقاد الجلسة الترشيعية .مثة اناس
موضوعيون ونياتهم سليمة ،لذا يجب ان
يحصل نقاش معهم .من اجل ذلك ،اتخذ
قرار بوضع كل هذه القوانني عىل املوقع
االلكرتوين للمجلس ليتسنى للمواطنني
االطالع عليها ،علام اننا كنواب مكاتبنا
مفتوحة ايضا للنقاش يف اي مادة.

■ ماذا عن املدة التي قد يستغرقها درس
االقرتاحات واملشاريع املحالة عىل اللجان؟
□ اتخذنا تدبريا للترسيع يقيض بعقد
جلسات للجان املشرتكة ليال ونهارا ،ثالث
او اربع مرات اسبوعيا ،النجازها يف ارسع
وقت ممكن من دون ان يكون هناك
ترسع عىل حساب املضمون.

■ من هي الجهات التي ستطبق القوانني،
هل من آليات معينة ومن يضمن حسن
التطبيق؟
□ مسؤولية الحكومات ان تطبق القوانني.
فهي تصدر مراسيم تطبيقية لها عن
الحكومة ،واملجلس النيايب له صالحيات
الترشيع واملراقبة ،علام ان الحكومة لها
صالحيات التنفيذ .كذلك مثة صالحيات

■ هل القوانني املدرجة يف جدول اعامل
الجلسات او املحالة عىل اللجان كافية
لتحقيق االصالح املنشود؟
□ رضورية لكنها ليست كافية .هي مدخل
اسايس ووجويب لبلوغ االصالح والشفافية،
يبقى ان تطبقها الحكومات وااللتزام من
املسؤول ومن املواطن بتنفيذها ،اضافة اىل
عمل املؤسسات يف املساءلة واملحاسبة.

لرئيس الجمهورية بتوقيع القانون ونرشه
يف الجريدة الرسمية ليصبح نافذا ،هذا اذا
مل يرده اىل املجلس .لكن الحكومة هي
املسؤولة دستوريا عن القوانني التي تصدر.

