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بلغت حصيلة مجلس النواب من القوانني التي اقرها يف السنة الفائتة 60 قانونا نرشت كلها يف الجريدة الرسمية. واجهت 
املجلس ظروف سياسية وامنية صعبة، ادت اىل عرقلة ورشته الترشيعية والحيوية التي اتسمت بها اللجان املشرتكة، يف حني 

دخلت معظم الكتل يف سباق مع الوقت الثبات حضورها عىل مرسح الترشيع

مسرية  عرقلة  يف  ساهمت  عدة  عوامل 
االول  ترشين   17 حراك  بدء  منذ  الترشيع 
التظاهرات  وترية  ارتفاع  جراء   من   2019
النجمة،  ساحة  محيط  يف  والتحركات 
الذي دخل  اىل عامل فريوس كورونا  اضافة 
دفعت  املستجدات  هذه  الخط.  عىل  بقوة 
يف  املشاركة  عدم  اىل  النواب  من  عددا 
عدوى  يلتقطوا  ان  خشية  اللجان  جلسات 
نحو  الهجرة  اىل  الربملان  فعمد  الفريوس. 
قرص االونيسكو لتأمني التباعد يف الجلسات 
اال  مبناه  ينقص  يكن  مل  العامة.  الترشيعية 
تفجري مرفأ بريوت يف الرابع من آب الفائت، 

قانون  عىل  التعديالت  الفساد،  ملكافحة 
االثراء غري املرشوع، علام ان هناك نحو 100 
اىل  ترحيلها  تم  مكرر  معجل  قانون  اقرتاح 
السنة الجارية. ينشط نواب يف تقديم هذه 
االقرتاحات قبيل موعد كل جلسة ترشيعية، 
وهي تتضمن يف الكثري من املرات املوضوع 
فيعمد  كتلة،  من  اكرث  تتابعه  الذي  نفسه 

املجلس اىل دمجها مع بعضها البعض. 
التي  القوانني  ان  املرشعون  النواب  يعرتف 
تم اقرارها قليلة، فيام حمل بعضها مضامني 
الجمهورية  تكتل  عضو  بحسب  حساسة، 
القوية النائب جورج عقيص، تتعلق بقانون 

حيث ادى عصف التفجري اىل حدوث ارضار 
كبرية يف قاعته العامة وقاعات اللجان، فضال 
عن حصول ارضار يف املبنى املخصص للنواب 

وتبعرث محتويات مكاتبهم واثاثها.
التي  الصعوبات  هذه  كل  من  الرغم  عىل 
املناخ  اىل  اضافة  املجلس،  عمل  رافقت 
السيايس غري املشجع يف البالد، اقر مجموعة 
من القوانني املهمة التي احتاجت اىل رحلة 
طويلة يف اللجان، مرورا بانتقالها اىل اللجان 
العامة. من اهم  الهيئة  اىل  املشرتكة وصوال 
 2020 العامة  املوازنة  اقرار  القوانني  هذه 
واملوازانات امللحقة بها، انشاء الهيئة الوطنية 

رضوان عقيل

املرشوع   غري  واالثراء  الفساد  مكافحة 
والرسية املرصفية وغريها. 

 21 يف  الترشيعية  جلساته  املجلس  ودع 
 14 االخرية  جلسته  يف  واقر  االول  كانون 
رفع  اىل  الرامي  االقرتاح  ابرزها  كان  قانونا، 
ملدة  بها  العمل  وتعليق  املرصفية  الرسية 
العام  الشأن  يتعاطى  من  كل  حيال  سنة 
منذ ما بعد اتفاق الطائف، عىل ان تشمل 
هذه العملية كل مؤسسات الدولة من دون 

استثناء.
املعوق  كانت  كورونا  جائحة  املقابل،  يف 
االخرية،  السنة  يف  الترشيع  طريق  يف  االول 
العامل.  برملانات  مبا حصل يف مختلف  اسوة 
يعطي النواب انفسهم اسبابا تخفيفية بعد 
انتشار هذا الفريوس الذي حد من نشاطهم 
من  الرغم  عىل  لكن  الترشيعية.  وورشهم 
واظبت عىل عقد جلساتها  لجان  ذلك، مثة 
املال  والعدل،  االدارة  وابرزها:  اسبوع  كل 
واملوازنة، واالتصاالت. مل تقرّص لجنة الصحة 
يف  عراجي  عاصم  النائب  برئاسة  العامة 
السنة  اشهر  طوال  جلسة  من  اكرث  عقد 
كورونا.  جبه  يف  الصحية  االجراءات  ملواكبة 
يف  غرقوا  قد  النواب  ان  املالحظ  من  كان 
ملفات الخليوي واوجريو والجلسات املالية، 
قامت  التي  االتصاالت  عملية  واكبت  بينام 
ومفاوضات  لبنان  ومرصف  املال  وزارة  بها 
صندوق  مع  دياب  حسان  الرئيس  حكومة 

النقد الدويل، والتي مل تصل اىل اي نتيجة. 
هنا ال بد من االشارة اىل ان النواب يف  مجلس 
اعامل  اداروا  لندن،  يف  الربيطاين  العموم 
الترشيع من مكاتبهم الخاصة ومنازلهم عرب 
تقنية الفيديو، وقد انجزوا مجموعة ال بأس 
الربملاين  االتحاد  واعتمد  القوانني.  من  بها 
الدويل التقنية  نفسها التي مل تشق طريقها 

بعد اىل ساحة النجمة.   
مالية  ملفات  الـ60  القوانني  بعض  تناول 

واقتصادية وتربوية واصالحية، ابرزها:
لعام  امللحقة  واملوازنات  العامة  املوازنة   -
الدستوري  املجلس  ابطل  وقد   ،2020
تاريخ   2 رقم  قراره  مبوجب  عدة  مواد 

.2020/4/9
- تعديل الفقرة )د( من املادة 14 من قانون 

الضامن االجتامعي.

- تعليق املهل القانونية والقضائية والعقدية.
يف   املشمولة  القطاعات  بعض  ارشاك   -
 2020 موازنة  قانون  من   32 املادة  احكام 
مواجهة  يف  ومساعدات  هبات  بتقديم 

فريوس كورونا.

االدارات  لصالح  املقدمة  الهبات  اعفاء   -
بقصد  والبلديات  العامة  واملؤسسات 
لبنان  داخل  مصادر  من  واملمولة  املساعدة 

نتيجة انتشار فريوس كورونا.
قرض  اتفاقية  ابرام  عىل  املوافقة  طلب   -
العريب  والصندوق  اللبنانية  الجمهورية  بني 
للمساهمة  واالجتامعي  االقتصادي  لالمناء 
يف متويل مرشوع مرافق الرصف الصحي يف 

حوض الليطاين الشاميل واالوسط.
لطريق  نفق  انشاء  للحكومة  االجازة   -
او   BOT طريقة  عىل  البقاع   - بريوت 

بالرشاكة مع القطاع الخاص.
وانشاء  العام  القطاع  يف  الفساد  مكافحة   -

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد. 
- متديد ايجار االماكن املبنية غري السكنية.

واالستحقاقات  الديون  اقساط  تعليق   -
املالية لدى املصارف وكونتوارات التسليف.

اللبنانية  الجمهورية  حكومة  بني  قرض   -
االقتصادي  لالمناء  العريب  والصندوق 
مرشوع  متويل  يف  للمساهمة  واالجتامعي 

االسكان )املرحلة الثانية(.
من  االعفاءات  بعض  ومنح  املهل  متديد   -

الرضائب والرسوم.
واملصالح  املالية  الذمة  عن  الترصيح   -

ومعاقبة االثراء غري املرشوع.
ـ الزام املصارف العاملة يف لبنان رصف مبلغ 
عرشة االف دوالر امرييك وفق سعر الرصف 
-2020 الدرايس  العام  عن  للدوالر  الرسمي 
الذين  الجامعيني  اللبنانيني  للطالب   2021
يدرسون يف الخارج قبل العام 2021-2020.

- حامية املناطق املترضرة نتيجة االنفجار يف 
مرفأ بريوت ودعم اعادة اعامرها.

تعويضات  اعطاء  اىل  يرمي  قانون   -
مرفأ  تفجري  يف  الضحايا  لذوي  ومعاشات 
بريوت ومتكني الذين اصيبوا باعاقة منهم من 
االستفادة من التقدميات الصحية للصندوق 
يف  الواردة  االجتامعي  للضامن  الوطني 
القانون الصادر باملرسوم رقم 13955 تاريخ 
االجتامعي(  الضامن  )قانون   1963/9/26
االشخاص  بحقوق  املتعلق  القانون  ومن 
تاريخ  رقم 220  االضافية  االحتياجات  ذوي 

.2000/5/29
ـ رفع الرسية املرصفية ملدة سنة. 
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إنفجار املرفأ في البرملان
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