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تحقيق
رضوان عقيل

قاعة الجلسة الترشيعية يف االونيسكو فارغة.

البرملان واجه كورونا بجلسة عامة في االونيسكو
ورشة تشريعية مفتوحة تنتظر القضاء على الوباء

عىل الرغم من تحديات فريوس كورونا الذي وجه رضبة اىل اكرث املؤسسات الرسمية والخاصة يف العامل ،واقفل املجالس
النيابية السابيع عدة ومنها لبنان ،عقد الربملان جلسة ترشيعية يف حضور الحكومة اقرت خاللها رزمة من مشاريع القوانني
واالقرتاحات التي تهم املواطنني

استقر رأي هيئة مكتب مجلس النواب عىل اهمية
عقد جلسة ترشيعية يف  21نيسان الفائت و22
منه ،ملواكبة عمل الحكومة ومناقشة املشاريع
التي قدمتها .وقع خيار رئيس مجلس النواب
نبيه بري عىل قرص االونيسكو لصعوبة عقد
الجلسة يف ساحة النجمة ،خشية تسلل الفريوس
وانتشاره يف قاعة تتسع للمئات ،وبهدف حامية
الوزراء والنواب واملوظفني واالعالميني املواكبني
لهذه الجلسة.
جلس النواب والوزراء برئاسة رئيس الحكومة
حسان دياب عىل مسافات متباعدة يف ما بينهم،
ووضعوا الكاممات عىل وجوههم بعد خضوعهم
لعدد من االجراءات واالحتياطات ،بدءا من

لحظة ترجلهم من سياراتهم اىل حني وصولهم اىل
مقاعدهم.
ليست املرة االوىل يلتئم فيها الشمل السيايس
للسلطة عىل مساحة قرص االونيسكو ،فقد
سبق لحكومة الرئيس الراحل عبدالله اليايف
يف العام  1968ان نقلت طواقمها ومكاتبها اىل
هذا املكان ،عند اجراء اعامل ترميم يف الرسايا
الحكومية بحيث مل يقترص الوقوف عىل خشبة
هذا املرسح الدوار فنية واجتامعية ،بل تم اتخاذ
قرارات واطالق قوانني من هذا املكان بالذات.
بعد مرور  52سنة عىل هذا التاريخ ،حرضت
حكومة دياب ومجلس النواب اىل هذا القرص
عىل وقع شبح كورونا الذي يقلق الجميع.

ادرج يف جدول اعامل هذه الجلسة  66بندا من
مشاريع قوانني ،ورزمة من اقرتاحات القوانني
املعجلة املكررة .تم اقرار بعضها وتأجيل اخرى
بعد اعادتها اىل اللجان ،وسط بروز جملة من
املناخات غري املطمئنة بني الكتل النيابية من
جهة وبني النواب الذين يعارضون الحكومة
وال يلتقون مع خطها ،حيث عمل هؤالء عىل
تصويب السهام نحوها اكرث من مرة .عمل رئيس
املجلس عىل منع حصول اي سجاالت ساخنة
قدر االمكان ،وعدم الدخول يف متاهات اخرى.
مل تخل الجلسة من بعض املناوشات والردود
بني االفرقاء خشية تطيريها ،علام انها الجلسة
االوىل التي تلتقي فيها الحكومة مع الربملان بعد

نيلها الثقة .طرحت اقرتاحات معجلة من خارج
جدول االعامل من بينها اقرار  450مليار لرية
للمستشفيات الخاصة .اقدم نواب عىل سحب
اقرتاحات تقدموا بها بحجة مرور الزمن او جراء
املصادقة عىل اقرار اقرتاحات مشابهة .من اكرث
االقرتاحات التي شغلت املجلس والرأي العام
ومل يتم اقرارها لجملة من االعتبارات السياسية،
اقرتاح القانون املعجل الرامي اىل منح عفو عام
عن عدد من الجرائم ،وسط بروز انقسام واضح
يف الخارطة النيابية.
يف الدقائق االخرية من الجلسة ،طار نصاب
النواب عند مناقشة مرشوع االمان االجتامعي
الذي قدمته الحكومة ،الهادف اىل دعم االرس
االكرث فقرا وفق قروض مدعومة من دون فوائد
للحصول عىل  1200مليار لرية ،ليأخذ هذا
املرشوع طريقه اىل اللجان ،وقد خلف هذا االمر
رشخا بني الرئاستني الثانية والثالثة.
يف  17اذار الفائت ،كان موعد بدء العقد االول
ملجلس النواب الذي يحل يوم الثلثاء الذي حل
بعد  15منه ،حيث تتواىل الجلسات حتى نهاية
ايار .يف هذا الوقت وقبل حلول وباء كورونا الذي
شل الحياة اليومية للمواطنني ،بحيث اقلقهم هذا
الوافد الثقيل الظل ،كانت اللجان النيابية تعمل
بوترية عالية مبشاركة مختلف الكتل النيابية التي
تركت خالفاتها السياسية خارج مبنى الربملان
ومكاتبه قدر االمكان ،وقام اعضاؤها بالغوص
يف ورشة من القوانني والترشيعات .مثة مشاريع
قوانني تحتاج اىل مزيد من عقد الجلسات بغية
انتاجها من دون اي نقصان او مالحظات ،مثل
قانون ضامن الشيخوخة الذي يدور ويتنقل يف
ادراج املجلس من دورة اىل اخرى ومل يبرص النور
بعد .ترى الدوائر املعنية يف املجلس ،املتابعة
ملسار رحلة هذه املشاريع يف اللجان النيابية،
ان مناقشاتها تتم بروحية عالية من املسؤولية
املطلوبة .مثة حامسة عند النواب الجدد للتعلم
اكرث والدخول يف اعامل الترشيع واالستفادة
من زمالء قدامى يف الربملان ،مىض عىل وجود
بعضهم يف حقل الترشيع اكرث من دورة .كام
يعمل اصحاب الخربات القليلة عىل تطويرها
قدر االمكان ويحاولون الدخول يف مناقشات
جيدة .لكن فرتة الجلسات كانت تطول نتيجة
قلة الخربات الترشيعية عند البعض بحيث
عانت اللجان من هذا االمر.

 ...ملتئمة

تتناول اكرث امللفات التي تناقش يف االشهر االخرية:
الصفقات العمومية ،التهرب الرضيبي ،الحامية
االجتامعية ،املحكمة املالية ،اىل االموال املنهوبة
واالثراء غري املرشوع والرسية املرصفية .وكان
سيتم بحث اكرث من مرشوع يف اللجان الفرعية
التي كان مقررا االنتهاء من اكرثها يف نهاية شباط
الفائت ،لكن اقفال املجلس من جراء وباء كورونا
اثر سلبا عىل جلسات هذه اللجان .كام ان اكرث
املشاريع الحامية هي يف لجنتي االدارة والعدل
واملال واملوازنة.
يف الصفقات العمومية ،مثة اقرتاح قانون قدمه

رئاسة املجلس والحكومة

النواب ياسني جابر وعيل حسن خليل وميشال
موىس ويتم النقاش يف هذا امللف منذ ما قبل
عام  ،2012ح ّوله بري اىل اللجان املشرتكة التي
شكلت بدورها لجنة فرعية بغية االرساع يف
انجازه .مثة اكرث من مرشوع ال يزال يناقش يف
اللجان الفرعية مثل املحكمة املالية اىل االثراء غري
املرشوع ،التي يرتأسها رئيس لجنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان .تعقد اللجان الفرعية
سلسلة من الجلسات كل اسبوع وتجتمع يف
بعض االيام قبل الظهر وبعده ،علام ان مثة
نيات للتوجه نحو عملية اصالحية النقاذ
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"تعقيم" النواب.

 ...والوزراء.

البلد من الواقع الذي تعيشه معظم الوزارات
واالدارات .تبقى النقطة التي ينكب النواب عليها
منذ بداية دورتهم ،هي الرتكيز عىل مشاريع
القوانني املتعلقة باالصالح املايل واالقتصادي،
فضال عن تعزيز املؤسسات العامة واالدارية.
يتحدث مدير عام مخرضم يف مجلس النواب عن
حامسة كبرية لدى النواب ،وعن ان اللجان النيابية
تبذل جهودا كبرية النجاز هذه املشاريع والقوانني
وامتامها .تتمثل هذه الحيوية الربملانية يف جلسات
اللجان املشرتكة التي شكلت لجانا فرعية لدرس
عدد من اقرتاحات القوانني بغية اجراء عدد من
االتصاالت مع النقابات والجهات التي تكون عىل

متاس مع اقرتاحات املواضيع املطروحة ،بغية
اقرارها يف قوانني يف نهاية هذا املطاف الترشيعي.
وتدعو تعليامت رئيس املجلس املوجهة اىل
اللجان والدوائر املختصة يف املجلس ،اىل انجاز كل
هذه املشاريع قبل نهاية ايار املقبل .ويبقى ظله
متابعا لعمل اللجان كلها ،ويطالب باالرساع يف
انجاز الكثري من القوانني السيام تلك التي تتعلق
باستقاللية القضاء ،ويرص عىل انجازها علام انها
ال تزال يف لجنة االدارة والعدل ،اضافة اىل تركيزه
عىل مرشوع الالمركزية االدارية.
كذلك تنشط وترية العمل يف اللجان املشرتكة
التي يرتأسها نائب رئيس املجلس اييل فرزيل

وتعمل بطريقة منتظمة جدا بعدما تحسن
االداء فيها ،ومثة نيات كبرية للعمل فيها بعض
النظر عن شخصية االخري وحضوره .تصل
اجتامعات اللجان املشرتكة اىل حضور نحو 60
او  70نائبا ،وتجري املناقشات وفق وترية من
املسؤولية العالية بعيدا من الخالفات التي تظهر
يف االعالم بني االفرقاء سواء كانوا مع الحكومة او
من املعارضني لها .هذه الخالفات التي تحصل
بني النواب متحورت حول خالفات يف وجهات
النظر حيال القانون املطروح .يتم التوقف هنا
عند كتل ال تؤيد الحكومة حيث تقوم بالواجبات
الترشيعية املطلوبة منها يف الربملان .ويتحدث
املدير العام باالسم عن الجهد الذي يبذله رئيس
لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب سمري
الجرس يف لجنته وغريها.
يف موازاة ذلك ،تستعد الدوائر املعنية يف حكومة
دياب لتقديم مجموعة من مشاريع القوانني
تحايك مضمون اقرتاحات الجلسة الترشيعية
االخرية التي تصب يف هذه الورشة الترشيعية
وتتناول عددا من املواضيع املطروحة عىل بساط
البحث ،مثل رفع الحصانة عن الرسية املرصفية.
ويعمل املدير العام يف املجلس عىل هذا امللف
الحساس ،بحيث يعتقد ان من الرضوري االبقاء
عىل الرسية املرصفية عىل اساس انها واحدة من
ميزات لبنان االيجابية .ويحذر من عدم الحفاظ
عىل هذه الرسية خشية ان ترضب القطاع
املرصيف .ال شك يف ان البلد يستفيد من استمرار
هذا الرسية النها تجلب امواال كبرية اىل املصارف
من اوروبا وبلدان عربية عدة بحيث وضعت
ودائع كبرية يف هذه املصارف .وال ميانع هنا من
تنظيم القطاع املرصيف البلد حيث ال يعقل ان
يبقى عىل انفالشه الكبري يف العاصمة واملناطق
حيث يوجد  1500فرع لها يف البلد.
ويكشف ان مثة مجموعة ال بأس بها من النواب
ومن كتل عدة يؤيدون عدم الغاء الرسية
املرصفية .ويصف املعارضون لها بأنهم يطلقون
ترصيحات شعبوية يف هذا الخصوص .كام يؤيد
ما تناوله دياب عن رضورة تنظيم القطاع املرصيف
وقوننته ،بحيث كانت هناك ثالثة اقرتاحات
قوانني يف املجلس تتناول الرسية املرصفية .لذلك
يجري التصويب عىل اداء الحكومة التي يحق
لها اسرتداد كل املشاريع املوجودة يف املجلس
وابداء رأيها فيها.

جابر :نعمل على دمج
قانون االثراء غير املشروع
يرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية واملغرتبني
النائب ياسني جابر ان فريوس كورونا ا ّثر عىل عمل
الربملان" :قبل قرار االقفال بسبب هذا الفريوس
شكلنا يف آخر جلسة للجان املشرتكة لجنة فرعية
ملتابعة قانون املشرتيات ،اي قانون املناقصات.
سبقتها ورشة عمل نظمتها مبشاركة ممثلني للبنك
الدويل وصندوق النقد وجهات معنية لبدء هذا
القانون وهو مهم جدا ،كام تم اقرار قانون القنب
يف اللجان املشرتكة وتم اقراره يف الهيئة العامة.
نعمل ايضا عىل قانون مكافحة الفساد واستقاللية
القضاء الذي تتواله لجنة االدارة والعدل .مثة ورشة
عمل تشهدها اللجان النيابية ،فبعد بدء العقد
العادي للمجلس ،اصبح يف االمكان الترشيع اىل
نهاية ايار املقبل واقرار القوانني الجاهزة رشط
انحسار موجة فريوس الكورونا .نحن نعمل عىل
دمج كل اقرتاحات قوانني مكافحة الفساد بقانون
نطلق عليه تسمية االثراء غري املرشوع .كذلك مثة

النائب ياسني جابر.

ورشة عمل يف املجلس تتابع قوانني مهمة نأمل يف
اقرار معظمها يف الدورة العادية .ال بد من االشارة

اىل قرار حكيم تم اتخاذه عند اقفال مبنى مكاتب
النواب الذي يقصده يوميا مئات املواطنني".

نحاس :التركيز على قانون
ضمان الشيخوخة

مقرر لجنة املال واملوازنة النائب نقوال نحاس
تحدث عن رزمة من املشاريع واالقرتاحات
التي كانت مدار بحث يف اكرث من لجنة.
واشار اىل انه تم الرتكيز يف اللجنة الفرعية
التي يرتأسها عىل قانون ضامن الشيخوخة
والتقاعد الذي يتم بحثه منذ عام  .2004وقال
يف هذا السياق" :نتعاطى مع هذه اللجنة
بشكل جدي وعميق ،ومثة اضافات جديدة
يتم ادخالها عىل هذا القانون ليك يتامىش مع
املواصفات الدولية والتناغم معها السيام مع
منظمة العمل الدولية .علام ان هذا القانون
يبدأ مع الجهات املضمونة ،اي منذ بدء
الشخص يف العمل".
يصف نحاس هذا القانون وانجازه بـ"الصعب،
لذا يتم الرتكيز عىل ادارة هذه املؤسسة التي
ستتوىل االرشاف عىل هذا امللف ،ومثة نية عند
املجلس لالنتهاء منه يف هذه الدورة العادية

النائب نقوال نحاس.

للمجلس .ويرى ان وترية العمل شغالة عند
كل اللجان وتتم املناقشات بشكل عميق وبكل

شفافية ،خصوصا يف لجنة املال حيث اخذت
مناقشة موازنة  2020اوقاتا طويلة منها".
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